
                           Tävlingsinbjudan 

                   RASBO MK inbjuder till BRESONSTROFÉN och ”Mickes Minne”                    

                                    Lördagen den 18 maj 2013 

                       Ingående i DM för UPPLANDS och STOCKHOLMS Bilsportsförbund 

                           FM för NEDRE NORRA Bilsportsförbundet samt RALLYMÄSTERSKAPET RYM 

 

Tävlingen anordnas i full överenstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser samt reglemente för RYM. 

Ansvar.Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk.FIA,SBF,SDF,arrangör eller funktionär kan således inte utan 

Vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras 

i  

Arrangörens dataregister samt att arrangören,inom ramen för sin verksamhet,oavsett mediaform offentliggör uppgifterna. 

 

Arrangör och tävlingsadress:Rasbo Motorklubb,Rasbo Gåvsta 755 96 Uppsala  018-365211 

Organisationskommité:Sussi Andersson,Micael Björklund,Jennie Sandén,Per-Åke Hjelm,Jan Andersson, 

                                           Tord Janervik,Johan Janervik,Dan Sandén,Sölve Eklund,Anders Bäfve 

Tävlingsledare:Sussi Andersson                     018-365291,0736-230111 

Bitr.tävl.ledare:Micael Björklund                   0706-081221 

Tävl.Sekreterare: Jennie                                  0707-439220 

Tävlingskassör:Dan Sandén                             0705-352368 

Banchef:Jan Andersson                                    0705-243337 

Säkerhetschef:Tord Janervik                           0722-033535 

Teknisk Chef: meddelas senare 

Miljöchef:  meddelas senare 

Notskrivare:Gunnar Barth,Noteriet               0706-554984   

Domarordförande:Bo Andersson                   0706-281549 

Domare:Margareta Johansson 

Teknisk Kontrollant:Fredrik Johansson 

Tävlingens art:Nationellt rally,totalt 150 km,varav 35 km avlysta specialsträckor fördelat på 4 ss.Tävlingen köres 



I en etapp och engelsk pilning tillämpas.Arrangörsnoter av Gunnar Barth. 

Start och Mål: HALL 2000,Gåvsta Rasbo.Första start 11.00,startmellanrum 1 minut och flytande startider. 

Tidsplan:Söndag 12 maj              Anmälningstiden utgår 18.00 

                Lördag 18 maj               Banan offentliggörs 07.00 

                Lördag 18 maj               Anmälan och A-besiktning inleds i Uppsala 07.00 

                Lördag 18 maj               Första start 11.00 vid Hall 2000,Gåvsta Rasbo 

Deltagare:A,B,C-förare med giltig licens för 2013,Ungdomsrally samt Debutanter.Max 180 startande. 

Gallring efter anmälningsdag.Tävlande i DM,FM och RYM har företräde. 

Bilklasser och startordning:4 WD,2 WD,VOC/GrpN-1600cc,Appendix K,Grupp E,Ungdomsrally,Debutanter. 

Lagtävlan:Enligt respektive distrikts DM/FM reglemente 

Anmälan:Elektronisk anmälan sker på adress www.raceconsulting.com.   eller på SBF blankett till 

Raceconsulting, Sommarvägen 10, 683 34 Hagfors före kl 18.00 den 12 maj.Ange typ av noter!! 

Tävlingsavgift:1900 kr+ev.notavgift.Skall finnas på Rasbo MKs konto pg 583011-2 senast 12 maj kl 18.00 för att                                                                           

anmälan skall vara giltig.Ange på anmälan om ni tänker utnyttja fria startavgifter.Uppge förarklass,bilklass och 

typ av noter på talongen.Noter 400 kr.Ungdomsrally 500 kr, Debutanter 300 kr.Efter anmälan +500kr.Vid 

återbud efter 12 maj återbetalas 1500 kr.OBS!!vid återbud återbetalas ej notavgift. 

OBS!!!Vi vill som arrangör att ni respekterar att vi verkligen VILL HA  avgifterna insatta på vårat konto för att 

underlätta hanteringen.Vid kontant betalning på tävlingsdagen tar vi ut en extra avgift på 400 kr. 

Reklam:Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på samtliga deltagande bilar. 

Däck:Endast klassade däck tillåtna. 

Service:En serviceplats kommer att finnas,dock ej i anslutning till start och målplats.Miljöföreskrifter för service 

enligt SBFs nationella reglemente gäller och skall följas. 

Startmetod:Start på ss kommer att ske med startljus. 

Bensin:Finnes vid ICA Vallby Rasbo,dock ej E85,detta finnes i Uppsala. 

Priser:Totalsegraren erhåller intäckning i ”Bresonstroféns Vandringspris”.Hederspriser till dom 3 främsta i resp.  

Klass,därefter per påbörjat femtal.Sträckpriser kan förekomma. 

Resultat och Prisutdelning:Resultatlista anslås klassvis snarast efter sista åkare i klassen gått i mål.Prisutdelning 

sker klassvis efter protesttidens utgång.Priser skickas ej.Resultatlistor kommer ej att skickas per post.Resultat 

finns tillgängligt  på www.raceconsulting.com    

Återbud:Raceconsulting Claes Eklöv 070-543 59 40 el.Sussi Andersson 0736-230111 

Avlysning:Arrangören äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen om icke minst 60 ekipage 

anmält sig vid anmälans utgång,förbud från myndighet,otjänlig väderlek eller annan force major.Vid avlysning 

kan arrangören komma att behålla 200 kr i administrativa avgifter. 



Upplysningar:Micael Björklund 0706-081221,Anders Bäfve 0735-756866,Sussi Andersson 0736-230111 

VÄLKOMNA TILL BRESONSTROFÉN 18 maj 2013 önskar Rasbo MK 

                              

                                               

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         


