
 



TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH REGLER 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 

tävlingsbestämmelser och tävlingsregler, denna tävlingsinbjudan och ev tillkommande pm”  

 

TÄVLINGSANSVAR  

” Den som deltar  i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska 

Bilsportförbundet(SBF), Specialidrottsdistriktsförbundet(SDF), arrangör eller funktionär kan således 

inte utan vållande göras ansvarig 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 tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom 

ramen för sin verksamhet, oavsett i vilken media får offentliggör namnuppgifterna.”  

 

 

 

ARRANGÖR  
SMK Nyköping, Box 256, 611 26.  SMK Nyköpings hemsida: www.smknykoping.com och facebook sida 

https://www.facebook.com/SmkNykoping/ 

ORGANISATIONSKOMITTÉ  
Hampus Juteryd, Annicka Karlsson, Jens Gejskog, Richard Gustavsson, Matias Karlsson och Tomas Johansson, 

Per Söderbäck. 

TÄVLINGSLEDARE  

Annicka Karlsson 070 2522643 

BITR. TÄVLINGSLEDARE    
Matias Karlsson. 

TEKNISK CHEF  

Henrik Hedlund 
DOMARORDFÖRANDE       

Stefan Thaleman 

DOMARE 

Erik Wahlqvist   

TEKNISK KONTROLLANT  

Meddelas i PM1 

SÄKERHETSCHEF 

Tomas Johansson.  

BANCHEF  

Hampus Juteryd.  

NOTER/ROADBOOK/BANDLISTA  
Patrik Barth. 

Anmälan, DATA/RESULTAT. TIDTAGNING,  

http://www.raceconsulting.se/   ,Racetiming 

MEDIAANSVARIG 

Hampus Juteryd. 070-535 62 63 hampus.juteryd@gmail.com  

MILJÖCHEF 

Patric Carlsson. 

SPONSORANSVARIG 
Richard Gustavsson. 
TÄVLINGSSEKRETERARE 

Sonia Broberg  

 

 

 

 

http://www.smknykoping.com/
https://www.facebook.com/SmkNykoping/
http://www.raceconsulting.se/
mailto:hampus.juteryd@gmail.com


TÄVLINGSFORM  
Nationellt rally ingående i Svenska Rally Cupen  2018, samt DM för Stockholms BF. 

Banans längd är ca km, varav 40 km SS fördelat på 5 olika SS. 

Noter samt roadbook av Patrik Barth.  

  

TÄVLINGSPLATS   
Start och målplats: Björshultsbanan. 

Serviceplatser finns utefter banan, efter ss2 och efter ss4. Ej central serviceplats  

  

ANMÄLAN OCH BESIKTNING  

Hos Opus bilbrovingi Nyköping. B besiktning 16/6 mellan 07:00-10:00 Beroende på tilldelat startnummer. 

Även besiktning fredagen 15/6 mellan klockan 19:00-21:00 

OBS! Hemmaförare ska besiktiga på fredagskvällen! 

 
TIDSPLAN 
19 april Anmälan öppnar  

6  juni kl: 22.00 Elektronisk anmälan stänger. 

11 juni kl:20:00 Startavgiften vara arrangören tillhanda. 

15 Juni 19.00 Anmälan/besiktning öppnar. 

16 Juni 07.00 Banan offentliggörs. 

08.30 förarmöte ungdomsrally och föråkare. 

10.00 Första start Ungdomsrally. 

Slutbesiktning kommer att ske vid målplatsen. Parc farmé kommer att tillämpas. 

Löpande resultat kan ses under tävlingens gång på http://www.raceconsulting.se/ 

Prel. resultatlista anslås vid målplatsen under tävlingens gång. Officiell resultatlista anslås efter tävlingens slut, 

samt läggs ut på http://www.raceconsulting.se/ 

Prisutdelning sker 30 min efter respektive avslutad klass. 

 
DELTAGARE – LICENSKLASSER – GALLRINGSMETOD  
Tävlingen är öppen för  A-B-C-förare med för 2018 gällande licens, samt ungdomsrally.  Max 200 startande.  

Eventuell gallring sker i första hand mot förare som inte startat eller tagit poäng i någon av de ingående cuperna 

samt ingående DM 

 

BILKLASSER – STARTORDNING (Enl SRC) 

Klass 9 Ungdomsrally 

Klass 2 A-förare 2 WD  

Klass 1 A/B/C-förare 4 WD | (Bonuspris till bästa B/C) 

Klass 8 A/B/C AppK -81 (2 WD) 

Klass 5 A/B VOC/GrF + GrN 0-1400cc & R1B. (hopslagen förarklass A/B) 

Klass 7 7-A/B: A/B GrE&R1A. (hopslagen förarkl. A/B), (räknar poäng i resp. klass inom Klass 

7) 

Klass 3 B-förare 2 WD 

Klass 6 C VOC/GrF + GrN 0-1400cc & R1B. 

Klass 4 C-förare 2 WD 

Klass 7 7-C: C GrE&R1A (räknar poäng i resp. klass inom Klass 7) 

  

 REKLAM  
Arrangören kommer att utnyttja rätten att enligt reglementet anbringa reklam på deltagande fordon. Friköpning 

av arrangörsreklam är möjlig mot 5 000 kr.  

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  
• Utrustning och däck enligt 2018 års rallyreglemente. 

• Tidtagning: Elektronisk tidtagning 1/10 sek. Start på SS med fotocell, digital display som räknar ner till start. 

Fotocell vid mål på SS. 

•OBS!! All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande är förbjuden. Deltagande 

förare/kartläsare,  samt servicepersonal till deltagande team som ertappas med att rekognosera på de vägar 

som kommer att ingå i tävlingen kommer oåterkalleligen berört ekipage att beläggas med startförbud.!! 

http://www.raceconsulting.se/
http://www.raceconsulting.se/


 

 

TÄVLINGSAVGIFTER  
Startavgift: 2400 kr. sätts in på Bankgiro  232-0018 Tillhörande SMK Nyköping. Senast 11/6 

Ungdomsrally: 400kr. sätts in på Bankgiro  232-0018 Senast 11/6 

Noter: 500 kr Betalas tävlingsdagen 

Förare med fri start betalar ev noter samt efteranmälningsavgift vid efteranmälan. 

Efteranmälningsavgift : 500 kr. 

Återbud före 10/6 kl. 20.00 : startavgift åter. Efter 10/6 kl. 20.00 : 500 kr i administrativ avgift . Vid utebliven 

start utan avanmälan debiteras 2400 kr.   

Noter: 500 kr betalas tävlingsdagen. Noter garanteras ej vid efteranmälan. Beställda och ej avhämtade noter 

debiteras den tävlande. 

.  

ANMÄLAN  
Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 6/6 kl. 20.00 
via E-anmälan på adressen: http://www.raceconsulting.se/ 

Alla tävlingshandlingar kommer att skickas via din i anmälan angivna e-postadress 

Ange noter: Beskrivande, Siffer eller eventuell annan Barth not på din anmälan. 
  

AVLYSNING  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domaren medgivande göra ändringar i denna inbjudan eller 

avlysa tävlingen pga. dåligt väder, mindre än 120 anmälda, tillstånd inte erhållits eller force majeur.  

 

Tillstånd och dispenser: 
Tillstånd för tävlingen har sökts hos Länsstyrelsen och dispens från hastighetsbegränsning 

på SS är sökt. 

 

PRISER – SÄRSKILJNING  
Sedvanliga pokaler kommer att utdelas till topp 3 i alla bilklasser plus till den som är snabbast i varje förklass 

som är i hopslagna. 

Priserna utdelas klassvis 30 min efter avslutad klass.  

Sedan har vi ett stort prisbord tack vare våra strålande sponsorer som sponsrar med allt från verktygssatser till 

oljor, presentkort och mycket mera 

Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3 osv. 

Fri startavgift till nästa Gästabudstrofé tillfaller Snabbaste 2wd åkare.  
Bästa ekipage totalt erhållers 5000 kr plus en inteckning i nya vadringspriset för Gästabudstrofén 

som Nyköpings kommun instiftade 2017.   

 

ÅTERBUD /  EFTERANMÄLAN  
Återbud görs via Mail till magnus@rcsportodesign.se eller sms till nummet 0705-940944 

Samt efteranmälan görs på http://www.raceconsulting.se/ 

 

 

UPPLYSNINGAR/BOENDE/ FÖRÅKAREANSVARIG 
Har du frågor? Vill du vara föråkare? Ring Hampus Juteryd 070-5356263 ( EJ efter kl. 22.00)  

Info rörande tävlingen finns även på vår hemsida och facebooksida  : www.smknykoping.com   

 https://www.facebook.com/SmkNykoping/ 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL GÄSTABUDSTROFÉN OCH 

NYKÖPING DEN 16JUNI! 

http://www.raceconsulting.se/
http://www.raceconsulting.se/
http://www.smknykoping.com/
https://www.facebook.com/SmkNykoping/

