
PM 2 

Välkommen till Skutskärsratten 2018! 

Du har erhållit startnummer enligt bifogad startlista. 

Anmälan och besiktning sker på Svenska Bilprovning i Gävle (Sörby Urfjäll). Pilat från E4 avfart Gävle 

södra, samt från riksväg 76. 

Fri anmälan och besiktning fredag 2/3 från klockan 18.00 till 20.00. 

Anmälan öppnar lördag 3/3 klockan 6.45 och stänger 9.30. 

Besiktningstider lördag: 

Föråkare samt debutanter  7.00 – 7.10 

Startnummer 1-30          7.10 – 7.30 

Startnummer 31-60         7.30 – 8.00 

Startnummer 61-90         8.00 – 8.30 

Startnummer 91-120        8.30 – 9.00 

Startnummer 121-150       9.00 - 9.30                     

Skutskärs MS förare skall besikta på fredagen. 

 

Endast förare och kartläsare får närvara vid besiktningen av tävlingsbilen. Övriga väntar utanför 
besiktningslokalen. 
 

 
Startnr 1-90 har Trailerparkering ”A” på plan vid Willys i Skutskär, följ pilar och funktionärernas 
anvisningar.  
Se bifogad skiss. 

OBS ej trailer-P på kundparkeringen! 
 
Startnr 90-150 har trailerparkering ”B” på SKIABS industriområde i Skutskär. 
Pilat från RV 76. 
Följ pilning på området för att komma till trailerparkeringen. 
Se bifogad skiss. 

 
Med det stora startfältet och dom snömängder som är så kommer det att bli trångt både på trailer-P 
och vid start och mål. 
Var ute i god tid och följ funktionärernas anvisningar. 
 
Förtydligande: Slutbesiktning sker på Rotskärsskolan, resultaten anslås på Rotskärsskolan och även 
prisutdelning sker där. 
Inbjudan stämmer inte på dessa punkter eftersom start och målplatsen är flyttad. 
 
Förarmöte Föråkare: klockan 8.30 

Förarmöte Debutanter: klockan 9.00 

Förarmöte Ungdomsrally: klockan 11.30 

Samling till förarmöten görs utanför sekretariatet. 

Jan Forsell utgår som teknisk kontrollant och ersätts av Lars Blomberg 070-675 30 61 
 



Åke Hansson utgår som Rallyklassikernas tekniker och ersätt av Hans-Åke Flink  
070-300 00 05 
 
Av säkerhetsskäl är målet på SS4 tillbakaflyttat och sträckan blir därmed ca 2,8 km kortare. 
Ingen ändring behöver göras i roadbook eller på karta, det är redan justerat. 
 
Medförsäkran ska lämnas ifylld i anmälan. 
 
Niklas Landqvist utgår som säkerhetschef och ersätts av Sture Bergman SMK Uppsala, 070-539 02 30. 
 
Thomas Landqvist utgår som banchef och ersätts av Joakim Renberg, 070-591 49 51. 
 
Biträdande tävlingsledare 1: Martin Eliasson, 070-351 46 80 
Biträdande tävlingsledare 2: Peter Encrantz, 070-563 00 92 
 
Röd/Orange pilning 

Anslagstavlan kommer att vara belägen vid foajén, Rotskärsskolan 

Serviceplatsen finns belägen vid Karlholms IP, efter SS2. Övrig service är förbjuden. 

 
 
 


