
 

Inbjudan till Trendab-Sprinten 2018-08-25 

                                                    
 
            
 Arrangeras i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, denna tävlingsinbjudan 
samt eventuella PM.  
Ansvar:  
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.  
FIA, Svenska Bilsportförbundet, Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande 
göras ansvarig förperson 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 tävlingsarrangörernas dataregister samt att arrangörerna inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form 
offentliggör namnuppgifterna.  
 
1. Arrangör: Taxinge MK 
2. Ort: Taxinge 
3. Organisationens kommitté: Ulf Andersson,Jan Kolmbäck,Ulf Mäe,Sune Johansson,Peter Rådén 
4. Tävlingsledare: Sune Johansson,Taxinge MK,0705260315  
5. Biträdande tävlingsledare: Ulf Mäe,Taxinge MK  
6. Teknisk chef: Jan Kolmbäck ,Taxinge MK,0703132852 
7. Domar ordförande: Thord Söderberg,SAMS, 0739769964 
8. Domare: Lars-Inge Broman, SMK Köping 
9. Banchef: Gert Johansson,Taxinge MK  
10. Teknisk kontrollant: Tobias Hiltunen,SAMS,0739701212 
11. Miljöchef:  Peter Rådèn,Taxinge MK 
12. Säkerhetschef: Ulf Andersson,Taxinge MK, 0707839797 
13. Tävlingssekreterare: Chatarina Collin, Taxinge MK 
14 .Upplysningar: Jan Kolmbäck, ,0703132852, : Sune Johansson,0705260315 
15. Kassör: Isa Kolmbäck  
 
Tävlingens art: Nationell RS tävling.  
Total längd  26,1   km var av SS 11,6 km med två sträckor på grus vilken körs   2    gånger. Alla tider räknas.  

Däck och utrustning: Enligt SBF:s rallyreglemente. 
 
Start/Mål: Taxinge Bygdegård Koordinater 59 12`58.2 N   17 16`55.9 E enligt Eniro. 
Från Strängnäs E20 avfart 139 Från Södertälje E20 avfart 140 
 
Tidsplan  
 Anmälningstid utgår: Söndag 2018-08-19 Kl. 18.00 
 Anmälan öppen: Lördag 2018-08-25 Kl. 07:30 – 10:30  
 Besiktning B: Lördag 2018-08-25 Kl. 07:30 – 10:45 Taxinge Bygdegård  
 Banan offentliggörs: Lördag 2018-08-25 Kl. 07:30  
 Första start: Lördag 2018-08-25 Kl. 11:00  
 Slutbesiktning: Vid service/uppsamlingsplatsen.  
 Resultat: Kommer att fortlöpande noteras på anslagstavlan.  
 Prisutdelning/Priser: Tre bästa i varje klass direkt efter tävlingen enligt 7 klubbars regler.  
Priser som inte hämtas på tävlingsdagen tillfaller arrangören.  
 Förarmöte för utbildningsrally 11:00  
 Deltagare: Tävlingen är öppen för A-B-C förare/kartläsare/co-drivers med giltig licens. Ungdomsrally inte debutant.  
 Deltagarantal: Deltagare maximerat till 100st  
 Gallring: Vid eventuell gallring gäller gallring efter anmälningsdatum. (enl. 2018 års 7klubbars reglemente.)  
 Särskiljning Vid lika totaltid avgör snabbast SS 1, sedan SS 2 osv. 



Bilklasser: Samtliga enligt gällande RY – reglemente med följande indelning.  
Klass 1 A/B/C, (hopslagen) alla 4 WD + J.1 82-85, J.2 86-90  
Klass 2 = Tvåhjulsdrivna bilar A/B/C förare. Alla övriga 2WD (i resp. förarklass) Suzuki Cup som ej är gr.N 
Klass 3 = A-B (hopslagen) Gr N 0-1400 cc och VOC Mekonomen Rally, Gr F samtliga  
Klass 4 = C förare Gr N 0-1400 cc och VOC Mekonomen Rally, Gr F samtliga 
Klass 5 = A/B/C (hopslagen) Gr E  
Klass 6a A/B/C, (hopslagen) Klassiker Appendix-K -74 2wd  
Klass 6b A/B/C, (hopslagen) Klassiker Appendix-K 75-90 2wd  
Klass 7 = Ungdomsrallyrally  
 
Startordning: Klass 5,6,1,2,3,4,7  
 
Reklam: Dekaler från Sponsor ska klistras direkt ovanför startnumren, att inte göra som så innebär uteblivna poäng. Arrangören 
förbehåller sig rätten att utnyttja reklamplats på tävlingsbilarna.  
 
Lagtävling: Enligt 7 klubbars regler (gäller endast de 13 serie klubbarna)  
 
Tävlingsavgift: 1000 kr. varav 100 kr. går till cupen. Ungdomsrally 500 kr. Vid efteranmälan tillkommer 250 kr.  
Vi ser helst att ni betalar tävlingsavgiften på tävlingsdagen med swish men det finns även möjlighet att betala med 
kontanter.PR Lic. finns att köpa Pris 200:- Vid ej anmält återbud före 218-08-24 kl.18.00 så debiteras full avgift..  
 

Anmälan: Senast 2018-08-19 kl. 18.00 till www.raceconsulting.com 
Ifylld anmälningsblankett finns i anmälan. OBS! Se till att fylla i fullständig anmälan komplett med personnummer på både 
förare och kartläsare för att underlätta för oss som arbetar med anmälan och resultat. Allt för att det ska bli smidigare för er 
förare.  
Återbud: På mail micle@enkopingsmk.se eller sms 0766237925 
Start bekräftelse: Skickas till din mailadress så kontrollera ordentligt att ni skrivit rätt mailadress vid anmälan.  
Resultat skickas till klubbar och anmälare och finns att läsa på www.7klubbars.weebly.com och motorsportivarmland.nu  
Avlysning:  
Tävlingen kan, efter domarordförandens medgivande avlysas om antalet deltagare understiger 50 st. vid anmälningstidens 
utgång, om arrangören inte erhållit  
erforderliga tillstånd eller på grund av Force Majeure.  
Dispenser:  
Från gällande hastighetsbegränsning har sökts och meddelas i PM.  
Serviceplats/Drivmedel:  
Inga tanknings möjligheter vid tävlings och service området.  
Bensin finns närmast i Nykvarn  
Tävlingsbilen skall ovillkorligen vara uppställd på serviceplatsen.  
För övrigt gäller serviceförbud enligt Rally 02. T och miljöföreskrifterna skall följas.  
Respit tider och maxtider: Meddelas i PM.  
PM: Plats för PM är den officiella anslagstavlan vid serviceplatsen.  
Startmetod SS: Startklocka  
Mål: Sker med fotocell samt skrivande klocka.  
Försäkringar:  
Trafikförsäkring gäller enligt trafikskadelagen, skada på utomstående person egendom eller dylikt skall regleras via bilens egen 
försäkring. Skadeanmälan skall alltid oavsett typ av skada alltid skrivas och lämnas till Tävlingsledningen/Domaren före hemresa 
från tävlingen.  
Kiosk: Kaffe, korv, hamburgare och dricka kommer att finnas vid tävlingsplatsen.  
Anslag: Tillstånd, PM samt övrig information anslås på den officiella anslagstavlan vid anmälan/sekretariatet.  
Efter att inbjudan offentliggjorts är all träning på sträckan förbjuden. Förare/Kartläsare som ertappas kommer att beläggas 
med startförbud och vidare rapporteras till berörd SDF.  
Sträcktider och resultat kommer fortlöpande under dagen att publiceras vid startplatsen 
 
Taxinge MK hälsar alla varmt välkomna till Taxinge och en spännande Rallytävling lördagen den 25 Augusti 2018. 


