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Bulletin 2 
Varmt välkomna till Mekonomen Bergslagsrallyt och första deltävlingen i SM i rally 2019. 

Ert team har fått startnr enligt bifogad seedad startlista.  

Administrativa incheckningen är öppen torsdag 24/1 kl. 18:00 – 21:30 samt fredag 25/1 kl. 07:00 – 
12:00. Det går bra att lämna materialet för serviceteamet märkt med startnummer i anslutning till 
incheckningen så att serviceteamet kan hämta upp detta under fredagen om så önskas. 

Vänligen tillse att Mekanikeranmälan samt Kontaktformuläret båda är ifyllda när Ni kommer fram 
så går incheckningen snabbare för samtliga. 

Besiktningen öppnar 16:30 fredag 25/1 och pågår till 21:00 eller tills alla bilar är besiktade. 
Vänligen genomför besiktningen på transporthjul om möjligt då detta möjliggör användandet av 
båda sidor av besiktningshallen. Transporthjulen behöver ej anges på däckmärkningslistan.  

Samtliga däck som avser användas på tävlingen (OBS! max 8st) skall vara angivna med märke 
och id-kod på en däckmärkningslista som lämnas in senast 07:30 på tävlingsdagen. Listan lämnas 
in vid Infodisken i HQ. För den som så önskar så kan listan kompletteras fram till senast i 
samband med lunchuppehållets slut, vid start av etapp 2 för respektive tävlande ekipage. Listan 
lämnas även då in vid Infodisken i HQ. 

Rekognosceringen av sträckorna är tillåtet mellan 07:00 – 18:00 fredag 25/1. För att slippa en del 
av köbildningen så börjar startnr 1-52 att reka etapp1 och resterande börjar reka etapp 2.  

Max tillåten hastighet på sträckorna under rekognosceringen är 70km/h förutom vid passering förbi 
boende där skyltar visar 30km/h. Vänligen respektera den nedsatta hastigheten i dessa områden, 
vägarna är öppna för trafik i övrigt. På transporterna gäller ordinarie hastighetsbegränsningar. 

Förutom servicen vid HQ så kommer tankning att ske på två olika ställen utmed tävlingsbanan, i 
Yxsjöberg på etapp 1 där det är tillåtet att tanka efter ss1 och efter ss2. Tankning sker i egen regi 
enligt gällande regler, ingen övrig service tillåten förutom med utrustning medhavd i tävlingsbilen. 
Under etapp 2 sker tankning i Nyhammar mellan ss6 och ss7. Samma förfarande som under 
etapp 1 förutom att det även är tillåtet att ta hjälp av servicepersonalen för att montera extraljus vid 
detta tillfälle. Övrig service genomförs efter ss3 och efter ss4 på serviceplatsen vid HQ.  

Då antalet startande i tävlingen blev glädjande stort så är utrymmet på serviceplatsen vid HQ 
begränsat, det kommer att bli trångt på området. Varje team har en dedikerad plats på servicen, 
vänligen följ funktionärernas anvisningar till Er dedikerade plats. 

Det kommer att genomföras ett obligatoriskt möte med samtliga tävlande angående 
trackingsystemet fredag kl. 19:00 i HQ, följ skyltning.  
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I möjligaste mån, tillse att ansluta trackingsystemet till 12V i tävlingsbilen då batteriet i enheten 
kan riskera att laddas ur pga kylan under tävlingsdagen. Se bifogad information om 
trackingsystemet och dess installation i bilen. 

Serveringen på HQ kommer att hållas öppen fredag 07:00 – 12:00 och 16:00 – 20:00 samt hela 
lördagen från 07:00 och framåt. Lunch under lördagen kan förbeställas, se mail från 
Raceconsulting.  

Förtydligande angående reklam på dörr, arrangören äger rätten till reklam på framdörrar: 
Arrangör kommer att nyttja rätten till reklam på framdörrar (går ej att köpa sig fri från reklam på 
dörr). 
  
Obligatorisk Rally SM dörrdekal kommer att användas med storlek 670x170 samt även egen 
arrangörsdekal. Den tävlande får ej placera någon egen reklam på framdörrar. 
  
Förtydligande angående startnummer på bakre sidorutorna: 
Startnummersiffror (lika WRC) som placeras på bakre sidorutorna kommer att vara obligatoriskt. 
Se skiss nedan för placering av dekaler. 
 
 

 
 
Arrangörsreklam för tävlingen kommer att användas. 
 
Omstartsmöjligheter finns enligt Mästerskapsregler Rally, RY 2019, 7.5.2                                                 
Önskemål om omstart skall snarast meddelas tävlingsledningen. Omstart är möjligt på etapp 2 dvs 
efter lunchuppehållet, på SS 5. Tävlingsledningen beslutar om startposition och besiktningstid. 
Omstartstider anslås fortlöpande på officiella anslagstavlan. 
 
Linda Lindblom-Hedberg kommer att ingå i Domarjuryn som Domaraspirant och Johan Eriksson 
kommer under fredagens besiktning av tävlingsbilarna att gå med som aspirant till Teknisk 
Kontrollant.  
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Förarkontaktmän under tävlingen kommer att vara: 
 
Tobias Johansson    Johan Eriksson 

     
Telnr: 072 – 225 09 92    Telnr: 073 – 684 51 67 
 
 
Mvh 
Tävlingsledningen för Mekonomen Bergslagsrallyt 2019. 


