
 

     
 

                                                      

 

Dan Anderssons Minne  
2013-02-23 

 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser.  
 
Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan 
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sak skador som under tävling 
drabbar deltagaren. 
  
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till 
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att 
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör 
namnuppgifterna. 

 
 
1. Tävlingsarrangör & ort/datum: 
      Tävlingen går av stapeln i Grängesberg 2013-02-23 

  Wesmanklubbarna, Ulriksberg 11, 770 12 Sunnansjö, 070-5823012  
  (Grangärde RRC, Fredriksbergs MK) 

Hemsida: www.grangarderrc.com 

 

2. Organisationskommitté: 
       Linda Lindblom Hedberg GRRC, Leif Andersson GRRC, Erika Wilhelmsson FMK,  
       Fredrik Ekström FMK, Leif Magnusson FMK 
 
3. Tävlingsledare: 
    Linda Lindblom Hedberg, Grangärde RRC 070-5857360 
 

4. Teknisk chef: 
       Leif Magnusson, Fredriksbergs MK 070-2018250 
 

5. Domarordförande: 
      Olle Berggren, SMK Gävle 070-5259477 
 
6. Domare:  
 Annsofie Carlson, Borlänge  MK 070-5347221 
 



7. Teknisk kontrollant:  
       Tapio Tuisanen, Ludvika MS 070-7465317 
 
8. Miljö Chef:  
       Rolf Danielsson, Grangärde RRC 
 
9. Tävlingsform: 
      Nationellt rally som omfattar totalt ca 120 km, varav ca 70 km SS, 
      uppdelade på 4st specialsträckor. 

Noter: 
Beskrivande eller siffernoter kommer att tillhandahållas (mot ersättning),  
konstruerade av Gunnar Barth enligt SBF:s reglemente. För att få ut tävlingshandlingarna 

måste medförsäkran vara ifylld och lämnas in vid anmälan. 
Pilning: Engelsk pilning tillämpas, (röd med svart pil) 

Säkerhet: 
SBF:s ”Rescue cars” kommer att finnas utefter  tävlingsbanan. Därutöver kommer en ambulans 
att finnas inom tävlingsområdet. 

 
10. Tävlingsplats: 
 Tävlingscenter vid Malmenskolan i Grängesberg med start & mål i omedelbar närhet. 
 Telefon under tävlingsdagen: 070-5857360 

 

11. Tidsplan/Resultat 
Officiella anslagstavlan finns vid Malmenskolan  Grängesberg 
Söndag den 17 februari kl 18,00 skall anmälan finnas tillhanda hos adressaterna 
Lördagen den 23 februari besiktning i Grängesberg, enligt tidsschema vid 
DA transport i Grängesberg 

Anmälan kl 07,15-10,15 
Besiktningen kl 07,30-10,30 (B-besiktning) 
Första start. Kl 10,31 för (Debutanter), kl 11,01 för ungdomsrally, kl 11,31 för resten. 
 
Resultat: 
Resultatlista anslås klassvis snarast efter att sista åkare i klassen gått i mål. 
Prisutdelning kommer att ske klassvis senast 1 timme efter avslutad klass. 
Resultatlistor kommer ej att skickas till dom tävlande. Resultatlistor kommer att finnas 

tillgängliga på tävlingscentret eller på www.grangarderrc.com och www.raceconsulting.com 

 
12. Deltagare, licensklasser: 

A-B-C Förare med giltig svensk licens samt Debutanter och Ungdomsrally 
Tävlingen är maximerad till 220 st. startande. Tävlande i Grupp-E Cupen och Suzukicupen har 
företräde. Till slut eventuell gallring efter anmälningsdatum. 
Pr-licenser finns ej vid anmälan, går att köpas på BS-Online (SBF). 

 
13. Bilklasser/Startordning i samtliga förarklasser: 

 
 Debutanter 
Ungdomsrally 
Suzukicupen 
10 min uppehåll 
A-4WD  
A-2WD  
VOC Elit samt AB förare Grupp N<1600cc 
ABC-Grupp E 
5 min uppehåll 
Appendix K 
3 min uppehåll 



B-4WD  
B-2WD  
C-4WD  
C-2WD  
C-VOC samt C förare Grupp N<1600cc 

14. Reklam: 
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringas reklam på tävlingsbilen.  
Friköp ifrån detta tillåts och kostar 3000 kronor. Ej friköp på vita fyrkanten  
för siffror. 

 
15. Lagtävlan: 

Dan Anderssons Minne ingår som deltävling i  
Suzukicupen och Gr-E cupen. 
Lagtävling kan förekomma. Se förbundsreglementet. 

 
16. Särskilda bestämmelser: 

En centralt belägen serviceplats i närheten av Ställdalen är upprättad för  
hela tävlingen, serviceförbud gäller i övrigt. 

 

17. Tävlingsavgift: 
Tävlningsavgift för FM 1500 kronor.  
Ungdomsrally  500 kronor 
Säkerhetsnoter kostar 400 kronor. 
All betalning sker kontant på tävlingsdagen 
Avanmälan återbetalas ej avgiften för noter. Faktura kommer att utsändas  
till den som beställt noter och sedan avanmält sig efter den 21 februari kl 11,30. 
Vid avanmälan senare än 24 timmar före anmälans öppnande  
tävlingsdagen faktureras tävlingsavgiften. 

 

Anmälan: 
Anmälan sänds per post till, Race Consulting Sommarvägen 10, 683 34  Hagfors, eller via 

Internet: www.raceconsulting.com. Anmälan skall finnas adressaterna tillhanda senast den 18 

februari kl 18.00 
Efteranmälningsavgift uttages med 500 kronor, varav 100 kronor går till  

      resultatservicen. 
 
18. Avlysning: 

Tävlingsledningen äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen om inte minst 75 
tävlande anmält sig vid anmälningstidens utgång eller annan Force Majore. 

19. Priser: 
Priser utdelas till de 3 första i varje klass därefter till en per 5 startande i varje klass. Vandrings 
pris till totalsegraren och hans kartläsare.  

 
20. Återbud: 

Endast www.raceconsulting.com eller Claes Eklöf 070-5435940. 

Observera att SBF´s villkor för återbud gäller. 
 
21. Upplysningar: 

Linda Lindblom Hedberg 070-5857360 
Leif Andersson 070-6899166 

 

22. Dispens från hastighetsbegränsningar: 
Enligt Länsstyrelsens beslut. 

 
23. Bensin och olja: 

Bensin finns att tillgå på Shell i Grängesberg. 



 
 

24. Inlagt uppehåll: 
Service uppehåll vid service platsen i närheten av Ställdalen, 
serveringsvagn finns på service. 

 
25. Respittid och maxtider: 

30 min för hela tävlingen. 
 

26. Officiell anslagstavla: 
Finns placerad i tävlingscenter Malmenskolan i Grängesberg 

 

27. Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingsdagen 
Linda Lindblom Hedberg 070-58 57 360, Leif Andersson 070-6899166 

 
28. Logi: 

Se Ludvika kommuns hemsida www.ludvika.se 
 
 

Tävlingsledningen för Dan Anderssons Minne 2013, dess medarrangörer och sponsorer 
hälsar härmed Er och Ert rallyteam varmt välkomna till ännu ett härligt vinterrally längs 
klassiska rally vägar i Dan Anderssons Finnmarksskogar. 

 

 

 

 


