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IBA SWEDEN – MILE EATER AWARD 
 

Mile Eater Award (MEA) är ingen speciell IBA-körning utan är den officiella utmärkelsen av en IBA-

förare som framgångsrikt har fullföljt ett visst antal körningar. 

Nu har även svenska förare möjlighet att ansöka om Mile Eater Award. Den består, förutom äran, 

av ett certifikat, en pin och en patch. Dessutom ges man som MileEater rätten att köpa vissa 

specialartiklar som t-shirts osv. 

För att ansöka fyller Du i uppgifterna i formuläret och skickar in till IBA Sverige. 

 

 

 

 

Grunderna 

MEA delas in i följande fem kategorier: 

  1. Mile Eater Award  3. Mile Eater Award Silver 
2. Mile Eater Award Bronze 4. Mile Eater Award Gold    
5. Mile Eater Award Platinum    
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Alla förare som har kört det antalet 

körningar som krävs kan ansöka om MEA. 

(Se tabell här nedan.) 

 

Förutom MEA Silver så finns det ingen 

tidsbegränsning, dvs. du kan räkna alla 

körningar du gjort under flera års tid!  

 

Alla IBA-körningar räknas oavsett vilket 

lands IBA-organisation som har verifierat 

och godkänt körningen.  

 

För Bronze, Silver, Gold och Platinum 

krävs det ett visst antal standardkörningar 

och ett visst antal avancerade körningar 

för att bli godkänd. (Se förklaring till 

höger) 

Standard-körningar: 

Alla IBA-körningar som inte räknas som en 

Avancerad körning 

 

Avancerade körningar: 

 
-Bun Burner GOLD-körningar 

-Alla flerdagarskörningar >49 timmar. Hit 

räknas SS3000 och SS5000 osv. 

-De körningar som av andra länders IBA-

organisationer räknas som Avancerade. (T.ex. 

4-corners och SS2000G av IBA DE.) 

-Finisher i Iron Butt Rallyt i USA eller 

European Tour (5-dagars) (eller motsvarande) 

 
 

MILE EATER ÖVERSIKTSTABELL 
 

 Körningar 
totalt 

Standard- 
körningar 

Avancerade 
 Körningar2 Tid 

MEA ≥2 - - Obegränsat 
MEA Bronze ≥5 3 2 Obegränsat 

MEA Silver1 ≥5 3 2 Inom 12 månader 

MEA Gold ≥20 15 5 Obegränsat 
MEA Platinum ≥40 30 10 Obegränsat 

 

1: MEA Silver kan även bestå av 12 certifierade körningar på 12 månader. En per månad 

utan krav på att någon körning ska vara avancerad. 
2: Minsta antalet, dvs minst 2 avancerade för Bronze osv. 
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Allmänna uppgifter 

 

Jag ansöker om följande Mile Eater Award:  

MEA  MEA Bronze MEA Silver MEA Gold MEA Platinum 
 

Namn och adress (dit du vill att certifikatet ska skickas) 

 

 

Telefonnummer: 

 

IBA-nummer:

 
 

E-post: 

 
 

Anteckna nedan vilka körningar som ligger till grund för ansökan: 

(Notera: Körningar godkända av annat lands IBA-organisation skall noteras nedan samt kopia av diplom bifogas. 

Använd separat papper om mer utrymme krävs.) 

 

 

 

 

Priset för MEA är 295: - SEK. Betala in på BG 382-2681. Ange ditt namn och ”MEA” vid 

betalning. 

Skicka din redovisning inklusive verifikation på betalning till: 

mileeater@ironbutt.se 

Iron Butt Sweden Mile Eater Department 

c/o Daniel Duvskog 

Västerro 208 

855 90 Sundsvall 

mailto:mileeater@ironbutt.se?subject=MileEaterAward

