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Anmälningstjänster  

Vi tar emot anmälningarna via vår elektroniska anmälan på www.raceconsulting.se eller via post. 
Vi publicerar er inbjudan på raceconsulting.se, samt skickar ut inbjudan till: 
motorsportivarmland.nu, emotorsport.se och motorsport4sale.com 
Anmälningsblanketter, adressetiketter och provningsprotokoll rallybil (B-besiktning) levereras i form av en Excelfil för 
utskrift. Lottning av anmälningslista ingår. Beställning av noter ingår. 
 
Grundavgift e-anmälan enligt ovan 
Elektronisk efteranmälan (pris per efteranmäld) 
Mottagning av telefonanmälan eller e-postanmälan (pris per anmälan) 
Utskick till samtliga anmälda som uppgett e-post adress 
Publicering av PM/Startbekräftelse på vår hemsida (pris per publicering) 
Utskick till anmälda som ej uppgett e-postadress (pris per brev), porto tillkommer 
Utskrift av anmälningsblanketter och provningsprotokoll (pris per anmäld), porto tillkommer 
Paketpris e-anmälan, utskick via e-post samt publicering av PM/Startbekräftelse på vår hemsida 

1.600 kr 

200 kr 

500 kr 

400 kr 

250 kr 

50 kr 

10 kr 

2.000 kr 

 

 

Resultat och tidtagning RS tävlingar 
Vi kan sköta allt eller bara en del av resultathanteringen på er RS-tävling. Vi har delat upp tjänsten i olika steg och ni väljer 
det som ni anser bäst för just er tävling. Har ni andra önskemål än vad som är specificerat i vår prislista, hör av Er vi har 
lösningar på det mesta! Möjlighet till visning av tiderna i display vid målgång (beroende på upplägg av banan) finns, 
kontakta oss för information och pris. 
I resultattjänsten ingår följande:  Resultathantering på tävlingsdagen, klasslistor, totallista, brutnalista och förbundslista. 
Resultat på internet. Vi kommer med egen personal till resultahanteringen. 
Priserna gäller max 60 anmälda. Vid fler anmälda tillkommer 1.000 kr / 20 anmälda. 
 
Resultathantering enligt ovanstående spec. uträknade tider levereras till oss, ingen tidtagning ingår. 
Tidtagning, start och mål med fotocell och klockor. Inkl. resultathantering 
Tidtagning, start och mål med fotocell och klockor samt startljus. Inkl. resultathantering. 
Livetidtagning, start och mål med fotocell och datorer som skickar in tiderna i vårt 
resultatprogram. Även startljus om så önskas. Inkl. resultathantering. 
Resekostnad tillkommer med 25 kr / mil. Boendekostnad tillkommer vid resa längre än 40 mil t.o.r. 

 

 

 

 

5.000 kr 

7.000 kr 

7.500 kr 

 

9.000 kr 
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Resultat Rallytävlingar 
Vi hanterar era resultat på tävlingsdagen. Klasslistor, totallista, brutnalista och förbundslista ingår. Resultat på internet 
ingår. Inrapporteringsmetoder: Liveresultat på rallysträcka, tidkortsbyte alt. inrapportering via telefon/radio. (Var vänlig 
specificera inrapporteringsmetod, vid inrapportering via telefon/radio/liveresultat på rallysträcka tillhandahåller ni personal 
för mottagande av tider (telefon) och inmatning av tider i dator på SS (liveresultat), ni kan även köpa tjänsten av oss, se 
tilläggstjänster) 
Tyvärr har vi i dagsläget inte tillgång till egna klockor, fotoceller och startljus till en hel rallytävling. Vi förmedlar dock gärna 
era behov av tidtagning då vi har bra samarbete med flera olika tidtagningsföretag. 
 
Resultat rally med max 5SS / max 100 anmälda. 
Resultat rally med max 6SS / max 140 anmälda. 
Resultat rally med fler än 6SS / fler än 140 anmälda 
Liveresultat på rallysträcka (dator i SS mål), pris per sträcka. Om samma SS körs två gånger kostar SS2 500 
kronor. Tidtagning ingår EJ. 
Liveresultat på rallysträcka (dator i start och mål), pris per sträcka. Om samma SS körs två gånger kostar 
SS2 750 kronor. Tidtagning ingår EJ. 
Liveresultat TK med spårningsfunktion av rallybilarna. (Ank. TK, Service  m.m.) 
Resekostnad tillkommer med 25 kr / mil. Boendekostnad tillkommer vid längre resa än 40 mil t.o.r. 

Vid beställning av liveresultat rekognoserar vi alltid banan innan tävling, detta görs eftermiddagen / 

kvällen före tävling därför tillkommer alltid boendekostnad oavsett reslängd.  

 

7.300 kr 

8.800 kr 

Offereras 

 

1.000 kr 

 

1.500 kr 

Offereras 

Tilläggstjänster till resultathantering 
Hyra av vårt resultatsystem, samtliga klubbar som önskar hyra vårt resultatsystem måste först utse en 
ansvarig person som skall utbildas och godkännas av oss. Pris per tävling. 
Resultat på serviceplats (utdelning av resultatlistor vid ank.TK på service, funkar endast tillsammans med 
livetider eller inrapportering via telefon/radio.) 
Utskrift av resultatark (ett ark/tävlande) för hängning på HQ, pris vid max 140 startande. 
Resultatvisning via projektor (projektor samt dator ingår) 
Egen logga på resultatlistor, pris per tävling. 
Personal för mottagning av tider via radio / telefon, pris per sträcka. 
Personal för inmatning av tider på SS (liveresultat på rallysträcka). Om denna tjänst önskas SKALL ni vara ute 
i mycket god tid för att vi skall ha möjlighet att skaffa fram den personal som behövs för detta uppdrag. 
Publicering av tidsplan, kartor, anmälningslista m.m. på vår mediasida (skyddad area för media, inloggning 
krävs) 
Marknadsföring av Er tävling på vår facebooksida, gäller endast om vi hanterar resultaten. Meddela oss om ni 
ej önskar få Er tävling marknadsförd via vår facebooksida. 

 

2.500 kr 

 

2.800 kr 

1.000 kr 

500 kr 

250 kr 

750 kr 

Offereras 

 

Ingår 

 

Ingår 

 

 

 

Glöm ej läsa dokumentet viktig information som finns på nästa sida, där finns 
information om vad som ingår och vad som inte ingår i våra priser. 
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Viktig information 
 
Vad ingår, vad ingår inte, vilka krav har vi på Er som arrangör och övrig info. 
 
Rum / lokal med normal rumstemperatur att ställa upp datorerna på, utrustad med 230v/10A 50Hz, av tillfredställande storlek 
och placering. Om ni har beställt tjänster Livetider på rallysträcka finns särskilda villkor som skall uppfyllas, dessa skickas ut 
till Er för godkännande i god tid innan tävling. 
 
Textning av ribbor, hängning av ribbor och/eller listor samt telefonmottagning av tider ingår inte. Ej heller ingår inhämtning av 
tidkort. 
 
Vid övernattning skall tillfredställande logi, med frukost och (varm) dusch finnas. Detta skall tillhandahållas utan kostnad för 
oss. Eventuell övernattning överenskommes i förväg och som ett riktmärke kan sägas att om avståndet är 40 mil t.o.r. gäller 
övernattning. Garage eller motsvarande skall finnas. 
 
Mat och dryck av normal tävlingsstandard skall tillhandahållas utan kostnad under hela vår närvaro vid tävlingen. 
 
Vid inställd tävling debiteras hyra för e-anmälan med 1.000 kr. Om vi hunnit göra jobbet klart så kommer full kostnad att 
debiteras (1.600 kr + kostnad för eventuella utskick som gjorts). Önskar ni att vi meddelar de anmälda via e-post att 
tävlingen är inställd tillkommer en kostnad på 400 kr för detta utskick. Meddelande via hemsidan om inställd tävling ingår i 
priset. 
 
Alla ändringar i e-anmälan / inbjudan efter första publicering debiteras en kostnad om 250 kronor / timme. Var därför 
noggrann med att kontrollera att Er inbjudan är korrekt innan den skickas till oss för publicering. 
 
Tidsplan skall översändas till RC Sport & Design AB så snart den är fastställd av arrangören. 
 
Tillåtna bilklasser och förarklasser är enbart de som finns i svenska reglementen, vi har inga ”hemgjorda” med i e-anmälan 
men vilka av dem som skall finnas med är upp till arrangören och likaså vilka tävlingsklasser. Men även när det gäller 
tävlingsklasser är det så att en klass som finns fastslagen i något av SBF:s reglementen benämns med sitt reglementerade 
namn! Viktigt att ni är tydliga i er inbjudan med vilka bilklasser och tävlingsklasser som skall ingå i er tävling. 
 
Beträffande e-anmälan och resultat så är det så att om vi skall sköta resultathanteringen men någon annan har hand om 
anmälan så höjs priset för resultathanteringen med 1.600 kr (under förutsättning att de anmälda levereras i ett av oss godkänt 
filformat) Levereras de anmälda i pappersformat eller ej godkänt filformat debiteras en timkostnad om 600 kr / timme för 
inmatning av de anmälda i vårt system. 
 
Tyvärr har vi i dagsläget inte tillgång till egna klockor, fotoceller och startljus till en hel rallytävling. Vi förmedlar dock gärna era 
behov av tidtagning då vi har bra samarbete med flera olika tidtagningsföretag. 

Vi ordererkänner alltid era bokningar och ni anses ha godkänt ovanstående villkor om ni ej meddelar annat inom 8 dagar efter 
mottaget ordererkännande. 

Saknar ni något i vår prislista eller har ni några frågor? Slå oss en signal! 
 

Camilla Heijel - camilla@rcsportodesign.se           070-589 72 33 Nås enklast vardagar mellan 08.30 – 16.00 
 


