
 

Inbjudan Till SMK 
TROLLHÄTTANS 

Lokaltävling
Rallyspecial 

Träningen anordnas i full 
överensstämmelse med SBFs 
tävlingsregler för lokaltävling.

Arrangör: 
SMK Trollhättan

Ansvar: 
Deltagande i lokaltävlingen sker på egen risk och under 
eget ansvar. FIA, SBF, VBF, 
SMK Trollhättan, samt dess tävlingsledning och 
funktionärer kan således utan vållande 
göras ansvariga för person- eller sakskador som under 
lokaltävlingen drabbar deltagaren.  



Datum: 
Lördagen den 6/6 2020

Tävlingsledare: 
Mikael Johansson - 0703729511
Bit. Tävlingsledare: 
Martin Edlund - 0707734688
Administrativ Chef: 
Angelica Eriksson - 0736814745
Miljöchef: 
Per Hedskog - 0703146266
Teknisk Chef: 
Per-Anders Andersson - 0705255665
Teknisk kontrollant: 
Thomas Gustavsson - 0705652600

Tävlingsform: Lokaltävling
Rallyspecial på grus. En sträcka körs 3-4 gånger åt 
samma håll. Ca 15-20km SS 
Central serviceplats vid start. Tävlingen körs med en 
lättare utförd roadbook. 
Obligatorisk genomåkning. Max 2gånger. Skriva egna 
noter är tillåtet. 



Anmälan, A-Besiktning,: 
Bilfocus på Montörvägen 8, 46137 Trollhättan 
Kl 07:00-09:00. 
A-besiktning på ALLA medverkande tävlingsbilar. 
Avlastning samt på lastning går bra på Besiktas 
parkering 
Bilprovarevägen 9, 46137 Trollhättan. 
Tävlingsbil rekommenderas att ta på kärra ut till 
serviceplats. 

Tävlingsplats: 
Pilat samt roadbook ifrån besiktning.
Kärrparkering, avlastning samt uppställning på service 
området sker vid serviceplats 
efter funktionärernas anvisningar. 
                  
Tidsplan: 
Sträckans offentliggörande, A-besiktningen & Tuss 
Besiktning öppnar 2020-06-06 kl.07:00 - 09:00. 
Max 1 person/per bil som besiktigar. 
Genomåkning 08:00 - 10:40
Obligatorisk förarsammanträde kl. 11:00. Första start 
efter förarsammanträdet. 

Deltagare, antal: 
A-B-C förare samt ungdomsförare med giltig licens för 
2020. 
Ej tillåtet att byta kartläsare eller dela bil!



Behov av prova på licens anges vid anmälan! 
Deltagarantalet är maximerat till 20 startande! 

Gallringsmetod: 
1. Inkommen tid anmälan
2. Komplett ifylld anmälan
3. Fritt arrangören
!obs! Medlemmar ifrån SMK Trollhättan har förtur fram 
tills den 29/5 2020 kl.23:59.
Där efter fylls listan på efter inkomna anmälningar. 

Tillåtna bilar: 
4WD, 2WD, 1WD, Ungdomsrally. 

Startordning: 
Som ovan. 

Reklam: 
Arrangören kommer inte använda arrangörsreklam. 

Lagtävlan: 
Förekommer ej. 

Särskilda 
bestämmelser:



Antal mekaniker per bil ska begränsas till noll! 
(0 per bil)
Ingen cafeteria verksamhet finns tillgänglig. 
Rekommenderat max resedistans för deltagaren 120km 
till tävlingen. 
Håll bra avstånd ifrån varandra under hela tävlingen. 
Är ni sjuka eller känner er dåliga så avstå ifrån att 
komma till tävlingen för att inte smitta andra! 
Skall finnas en brandsläckare, minst 6kg, framtagen per 
tävlande på sin serviceplats.
Vid all körning skall halvljus vara tänt. 
Däck enligt SBF´s godkända däcklista ’’sommar’’
Publik är inte välkomna att parkera/gå på service plats 
eller stå vid start/mål område! 
Kommer inte finnas avsedda parkeringsplatser för 
publik! 
ALLA medlemmar ifrån SMK Trollhättan stannar 
kvar efter tävling och bidrar med någon hjälp till 
återställning av vägen.
Era vagnböcker får ni när ni bidragit med hjälp. 
Tolkningsrätten av tilläggsreglerna tillhör 
tävlingsledningen. 

Startmetod: 
Start med flagga och manuella klockor. Startmellanrum 
med minst 1min. Flytande start. 
Max tid för hela tävlingen är 4 timmar. 
Service efter SS2, 30minuter. 

Tävlingsavgift: 
Tävlingsavgift Senior 1250kr, Ungdomsrally 200kr



A Besiktning 250kr.
Engångs licenser säljs på plats, 150kr.
Avgiften betalas på tävlingsdagen vid anmälan med 
helst Swish, kontanter går i nödfall. 

Anmälan Tävling: 
Till joel.norqviist@hotmail.com Senast 1/6 2020 20:00
!obs! Medlemmar ifrån SMK Trollhättan har förtur fram 
tills den 29/5 2020 kl.23:59.
Där efter fylls listan i efter inkommen anmälan som 
vanligt. (om det finns platser kvar)
Alla som kommit med på listan kommer få ett mail med 
bekräftelse.
Ange vid anmälan: Namn på förare, kartläsare, klubb, 
reg:nr, bilmärke, förarklass. 
Skriv ’’Rallyspecial’’ som ämne på mailet vid anmälan. 
Skall du enbart göra A Besiktning så skriv det som 
ämne på mailet. Namn, reg:nr samt bilmärke räcker. 
(Max 10 bilar utöver dem 20)

Avlysning: 
Vid mindre än 15 anmälda vid anmälningstidens utgång 
eller annan force majeure äger arrangören rätt att avlysa 
tävlingen. 

Priser: Kommer bli utav någon form. 

Återbud: 
Senast torsdagen den 4/6 via mail till 



joel.norqviist@hotmail.com eller sms 070-912 22 57. 

Servering: 
Kommer inte finnas någon förtäring tillgänglig så ta med 
er mat och dryck! Toalett samt tvättstation/handsprit 
kommer finnas tillgängligt. (kallvatten) 

Bensin: 
Tanknings möjligheter finns inte inom tävlingsområdet. 
Fyll era dunkar innan ni åker till tävling!

Upplysningar: 
Mikael Johansson 0703729511

Resultat: 
Resultat anslås på officiella anslagstavlan efter 
tävlingens slut. 
Anslagstavla: 
Officiella anslagstavlan finns vid serviceplats. 

                                        
Välkomna! 

                                                      


