
Hjärtligt välkomna till 

KULLINGSTROFÉN 

LÖRDAGEN DEN 4 AUGUSTI 2018 
 

PM 2 
      

• Först och absolut viktigast för att vi ska kunna genomföra Kullingstrofén: 

Tänk på brandrisken! Det är TOTALT eldningsförbud i hela landet! 
Detta betyder att det överhuvudtaget inte är tillåtet med någon form av 

öppen låga! 

Under tävlingen gäller att om ni skulle bryta oavsett anledning SKALL 

brandsläckare tas ur bilen och bilen får inte lämnas obevakad! 
 

• All av & pålastning av tävlingsbilar sker på kärrparkeringen! 
• Anmälan är belägen vid Herrljunga Ledstångsfabrik (N58°4.445' E13°1.110'). 

• Besiktning sker vid Herrljunga Gummiverkstad. 

• Mekanikeranmälan skall lämnas ifylld i anmälan för att få ut startkuvert. 

• Ifylld vagnbok, registerkort, protokoll från senaste A-besiktning och för standardrallybil protokoll från 

bilprovningen skall vara framtaget före ankomst till besiktningen. 

• Fri anmälan & besiktning fredag 3/8 kl 18:00-21:00.       

      Ekipage från Kullings MS samt föråkare anmäler sig och besiktigar på fredagen. 

• Efteranmälda ekipage i 4 wd och 2 wd startar först i respektive förarklass, övriga sist. Arrangören 

förbehåller sig dock rätten till viss seedning inom tävlingsklasserna. 

• Officiell anslagstavla finns i tävlingscentrat Herrljunga Folkets Park. 

• Obligatorisk genomgång för ungdomsrally med förare och kartläsare sker i tävlingscentrat kl 11:15. 

Samling vid scenen. 

• Obligatorisk säkerhetsgenomgång för kartläsare med PR-licens sker i tävlingscentrat kl 10:00.            

Samling vid scenen. Uteblivet deltagande medför startförbud! 

• Ombyte & dusch finns vid tävlingscentrat, handdukar m.m. ombesörjes ej. 

• Karta över Herrljunga bifogas i separat dokument. 

• Har ni ändringar av uppgifter i er anmälan, maila gärna dessa till b23rally@gmail.com innan 

tävlingsdagen. 

• Behövs kontroll av brandsläckare utförs detta utanför besiktningslokalen av Alingsås Brandskydd både 

fredag kväll samt lördag förmiddag. 

• Tänk på att ni enligt regelboken RY 8.7.7T ska ha minst en 6-kilos brandsläckare på er serviceplats. 

• Roadbook och noter är framställda av Patrik Barth, Noteriet. 

• Svenska Bilsportförbundet eller försäkringsbolagen i Sverige kommer ej att erbjuda trafikförsäkring och 

saknar fordonet trafikförsäkringen ska inte starttillstånd beviljas. 
 

Telefonnummer tävlingsdagen: 0513-109 11 
 

       OBS! Endast EN servicebil per tävlingsekipage på serviceplatsen. 

För att servicebil ska släppas in på serviceplatsen KRÄVS att servicedekal bifogad i 

startkuvertet finns anbringad i vindrutans övre högra hörn!  
 Vid behov av större serviceyta än brukligt, kontakta Bosse Holmstrand per telefon 

 070-641 06 39. 
 

       ÅTERBUD: Tel. 070-316 83 78 
          Se Regelboken RY 2.4.6T 
 

          MVH Tävlingsledningen Kullingstrofén 2018 
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