
 
 

 
 
 
 
 

Almunge MK arrangerar 

Almunge Rally Classic och Tennkannan 

2014-08-16 
Inga noter men med rekognosering 

( Gäller ej de som tävlar i KRC/HRC och RM) 

 
Ett nationellt rally som inbjuder till  

RM för historiska rallybilar, Rallyklassikernas Klassiska och Historiska cup. 
Uppländska Rallymästerskapet ( DM) 

 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska 

Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, RM  för Historiska bilar och 
mästerskapsregler för Klassiska och Historiska rallycupen samt denna inbjudan och eventuellt 

tillkommande PM. 
Tävlingen är öppen för internationellt deltagande i de historiska klasserna, dvs App K-bilar. 

 
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes 

personuppgifter registrerats i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. 

 
1. PROGRAM 

 
Måndagen den 4/8  2014 Anmälningstiden utgår  kl 24:00 
Fredagen den  15/8 2014  Anmälan och Besiktning  kl 18-20 
Lördagen  den 16/8 2014 Anmälan och besiktning kl 06-09  
Lördagen  den 16/8 2014 Rekognosering av banan kl 07-11 
Lördagen den  16/8 2014 Första start kl 11,01 
Lördagen den  16/8 2014  Resultatlista  
 

2. ORGANISATIONSKOMMITÉ 
 
Ordförande Annette Åhman,Henrik Boivie,Erik Ahlund 
Göran Johansson,Mikael Åhman,Göran Ohlsson 
Jörgen Blad,Christian Ohlsson,Anders Ohlsson 

 
3. TÄVLINGSLEDNING 

 
Tävlingsledare  Annette Åhman 073-1542585 
Bitr. tävl.ledare  Erik Ahlund 
Tävlingssekreterare Anton Sävström   
Tävlingskassör  Göran Ohlsson 
Banchef   Henrik Boivie 
Bitr. Banchef  Tony Jansson  
Teknisk chef  Mikael Åhman 
Materialförvaltare  Jörgen Bladh 
Säkerhetschef  Göran Johansson 
Miljöansvarig   Christian Ohlsson 
Recceansvarig:  Anders Ohlsson 
Kioskansvarig:  Göran Ohlsson 
Email:   almungemk@gmail.com  
Hemsida:    www.almungemk.se 
Tävlingens tel.nr:  073-1542585  
Tävlingens bankgiro:        541-2853 



 
 

 
 

4. JURY 
 
Domarordförande: Åke Hansson 
Domare:  Jöran Pettersson 
Teknisk kontrollant: Christer Ekevad 

 
 

5. TÄVLINGENS ART 
 
Rally för bilar ingående i RM för Historiska bilar, Rallyklassikerna sKRC och HRC och den 
Uppländska Rallyserien 2014 . Banlängd ca 201 km varav ca 51 km SS utgör avlysta 
specialsträckor fördelat på 8 SS varav 3  SS körs två gånger. Tävlingen körs i en etapp 
med service efter 2 och 5 SS 

.             Rekognosering tillåten inom angiven tid, max två ggr per SS. Exakta tider i PM.  
Tävlingen körs efter roadbook samt egna anteckningar från rekognosering.  
 
Det sista stycket gäller ej RM, KRC och HRC, ej heller utbildningsrally. 
 

 
6. START o MÅLPLATS 

 
Startplats är Almunge Skola i Almunge. Tävlingens ordinarie starttid är kl 11.00. Start 
mellanrum är 1 minut. Flytande start kommer att tillämpas. Första bil beräknas vara i mål 
ca 16.20 
 

7. DELTAGARE 
 
Tävlingen är öppen för svenska och utländska förare och kartläsare med giltig licens för 
2014 
 

 
8. BILKLASSER OCH STARTORDNING 

 
Utbildningsrally  ( kör 2 SS ) 
Ungdomsrally  
FIA App K 
FIA App K 1982-1985 kat J1( ingår ej i mästerskap) 
Grupp E ( Sammanlottade förarklasser ) 
VOC Mekonomen Rally, Grupp N <1600cc 
2 WD A,B,C 
4 WD A,B,C 
Startordning meddelas i PM, enligt gällande reglementen 
 

9. ANMÄLAN o ANMÄLNINGSAVGIFTER 
 
Anmälan tas bara emot elektroniskt och skall vara arrangören tillhanda senast  
4/8 2014  hos www.raceconsulting.com 
Anmälnings/startavgiften är 300 kr för utbildning, 500 kr för ungdom och 1800 kr för 
övriga och skall  vara insatt på bankgiro 541-2853 Almunge MK senast 4/8 2014.  
Ange namn o klass vid inbetalning. Arrangören uppmanar samtliga att betala in 
avgiften på bg för att minimera hanteringen av kontanter. 
En avgift av +400 kr tas ut vid betalning på tävlingsdagen. 
Efteranmälan i mån av plats kan accepteras, + 400 SEK. 
Vid inställd tävling återbetalas hela beloppet utom 100 kr i administrativ avgift 
Vid eget återbud som lämnats efter 14/8 kl 18,00 uttages en avgift av 500 kr 
Tidigare återbud betalas hela beloppet utom 100 kr..  
 
 
 
 
 



 
 
 

10. GALLRING 
 
Tävlingen begränsas till 140 startande ekipage. Gallring sker enlig respektiv mäterskaps 
reglemente, finns inget i reglementet gallrar arrangörenfritt, dock förutsätts att fullständigt 
ifylld anmälan och anmälningsavgift inkommit i tid, dvs senast 4 /8  2014. 

 
11.  BESIKTNING 

 
Besiktning äger rum vid Almunge Skola, B-besiktning tillämpas. 
 

12. DÄCK 
 

Däck enligt respektive tävlingsklass gällande reglemente. 
 

13. REKLAM 
 

Arrangören förbehåller sig rätten till att anbringa reklam på tävlingens samtliga deltagande 
bilar. 
 

14.  SERVICE 
 

En central serviceplats vid Almunge skola. Endast en servicebil per startande kommer att 
tillåtas på serviceplatsen. För övrigt råder serviceförbud. 
 

15.  MILJÖ 
 

Miljöföreskrifter för service enl. SBF:s nationella reglemente RY 0.2T gäller. G.2 och 
SBF:s Miljkodex ska följas. Max 1 servicebil per startande tillåts. Samtliga tävlingsbilar 
skall placeras på presenning, absorberingsmedel/ -material samt behållare för uppsamling 
av vätska skall finnas vid varje ekipage. En presenning skall även finnas tillgänglig för 
servicefordonet. All försäljning och dyl. skall godkännas av tävlingsledningen. 
 

16.  FÖRSÄKRINGAR 
 

Trafikförsäkring gäller på de avlysta sträckorna. FSAB har låtit meddela att 
vagnskadeförsäkring/garantier ej gäller under tävling. 
 

17.  PRISBEDÖMNING 
 

Prisbedömning sker klassvis 
Ekipage som förlorat tidkortet kan komma att uteslutas. 
 

18.  PRISER 
 

Hederspriser till de tre främsta i respektive klass. 
 

19.  RESULTAT o PRISUTDELNING 
 

Preliminär resultatlista anslås under tävlingens gång. Officiell prislista anslås omedelbart 
efter tävlingens på www.raceconsulting.com och vid målplatsen. 
Prisutdelning sker omgående efter tävlingens avslutande vid målplatsen. 
 

20.  AVLYSNING 
 

Tävlingsledningens förbehåller sig rätten att med domarnas medgivande avlysa tävlingen 
om ej minst 70 ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång, eller vid force majeure. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

21.  SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
 

Arrangören förbehåller sig rätten att göra varje ändring i denna som kan föranledas av 
påbud från myndigheter eller markägare samt dikteras av säkerhetsskäl eller force 
majeure. 
 

22.  ANSVAR 
 

Den som deltager i denna tävling gör detta på eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
Bilsportförbundet ( SBF), Specialidrottsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan 
således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under 
tävlingen drabbar deltagaren. 

 
23.  SAMTYCKE 

 
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt 
till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt 
att arrangören, inom ramen för verksamhet, oavsett mediaform offentliggör 
namnuppgifterna. 
 

24.  INFORMATION 
 

Information rörande tävlingen lämnas av  
 
Annette Åhman 073-1542585  
 
 
 
 
 

Välkomna till Almunge MK 
 

 
  

 
 


