
Inbjudan till Nora Trofén 
29/9 2018 

 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser. 
 
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under 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 tävling 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 
media+form offentliggör namnuppgifterna.   

 
 

1. TÄVLINGSARRANGÖR 
Nora Motorklubb, Älvstorpsvägen 12, 713 30 NORA 
 

2. ORGANISATIONSKOMMITTÉ 
Bitr. tävlingsledare: Sven  Petersson  
Tävlingssekreterare:   
Tävlingskassör:   
Banchef: Anders Lönnström  
Säkerhetschef Börje Gustafsson Tele. 070-6571407 
   

 
 

3. TÄVLINGSLEDARE 
Göran Carlsson  Tele 070-6231995 
 

4. TEKNISK CHEF 
Marcus Rutgerson     Tele. 073-0229719 
 

5. DOMARORDFÖRANDE 
Nils-Gunnar Gustafsson  070-6718303 
 

6. DOMARE 
Kenneth Ax 070-3654983 

 
7. TEKNISK KONTROLLANT 

Anders Henrixon  Tele.070-5124036       
 

8. Miljöchef 
Olle Pettersson 
 

9. TÄVLINGSFORM 
Rally med totallängd på ca 56km varav  ca 26 km SS fördelat på 3 ss  och en central serviceplats. 
Road-book tillämpas. Internationell pilning och skyltning. Medelhastigheten på transportsträckorna i 
road-book. Respittid för hela tävlingen är 30 minuter. Kategori B-besiktning. Tidtagning sker med 
1/10-dels sekund. Och Noter skrivna av Patrik Barth 
 

10. TÄVLINGSPLATS 
Start och mål är vid  Järnboås bygdegård. 
 

11. TIDSPLAN 
Anmälningstiden börjar vid denna inbjudans publicerande den 14 /8 2018. Banan offentliggörs vid 
anmälans öppnande tävlingsdagen. All obehörig körning är förbjuden såväl före som efter tävlingen. 
Första start kl 11.00. Startmellanrum 1 min. Flytande start. Slutbesiktning sker i anslutning till 
slutmålet och bilen parkeras därefter på anvisad plats till protesttidens utgång. Resultatlistan anslås 
efter protesttidens utgång i varje klass. 
 

 



12. DELTAGARE 
A-, B-, och C-förare  ungdomsrally och debutanter. Antalet deltagare är begränsat till 120 st.   
Gallringsmetod (Fritt arrangören) 
 
 

13. BILKLASSER – STARTORDNING 
                 A – B – C - Förare 

Debutanter, Ungdomsrally, 1WD ( utan diffspärr)  2WD och 4WD 
 

14. REKLAM 
Arrangören kan komma att utnyttja sin reklamplats. Friköp kan ej ske. För ev. lackskador ansvaras ej 
 

15. LAGTÄVLAN 
Finns ej. 
 

16. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  
Start på SS sker med nedräknande klocka. 
  

17. TÄVLINGSAVGIFT 
Tävlingsavgift 2000 kr. Ungdomsrally 1000 kr Debutanter 200 kr. Noter 500 kr 
 Återbetalning av tävlingsavgifter sker enligt följande: Återbud före anmälningstidens utgång hela 
avgiften tillbaka, återbud före torsdagen den 27/9 kl 21:00, halva startavgiften tillbaka, därefter 0 
kronor tillbaka. 
Ej inskickad tävlingsavgift eller efteranmälan som godtages 300 kronor extra.  

 
18. ANMÄLAN 

Elektronisk anmälan på www.raceconsulting.com.  senast söndagen den 23/9 kl 18.00.  
Tävlingsavgiften sätts in på Bankgiro 479-4574 NORA MK med angivande av förarens namn och 
klass på talongen. Anmälan är inte komplett förrän tävlingsavgiften är betald.  
 

19. AVLYSNING 
Tävlingen kan med domares medgivande avlysas om ej minst 40 anmälningar inkommit vid 
anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare eller annan force majeure. 
 

20. PRISER 
Hederspris utdelas till dom 3 första i varje klass. Prisutdelningen sker efter protesttidens utgång .  
Priser som ej hämtas tillfaller arrangören. 
 

21. ÅTERBUD 
Återbud kan endast lämnas på sms till 070-5940944 eller på mail till magnus@rcsportodesign.se 

 
 
22. UPPLYSNINGAR 

Börje Gustavsson Tel.070-6571407 
Olle Petterson  Tel. 0587- 106 90 
Hemsida: www.noramk.com 
E-mail:info@noramk.com 
 

Insurance information for foreign registered vehicles in Sweden Competitors in Swedish road haulage, with 
non-Swedish registered vehicles, must be able to provide valid road insurance. 


