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Backtävling för historiska bilar

Ansvar:  
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. 

 Svenska Bilsportförbundet ( SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF ), arrangör eller funktionär kan således inte utan 

vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. 

Samt denna inbjudan. 

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i 

tävlingsarrangörens dataregister. 

Samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form offentliggör namnuppgifterna.  

ORGANISATIONSKOMMITTÉN: 

Stig Andersson stig.andersson@sensum.nu 070-8616335 
Anders Gauffin    gauffin.anders@gmail.com 070-2178118 

TÄVLINGSLEDNING: 

Tävlingsledare: Stig Andersson 070-8616335 
Bitr tävlingsledare Anders Gauffin 070-2178118 

Säkerhetschef Mats Graf 070-5583836 

Teknisk chef Håkan Yngve 076-0975012 

Miljöchef Lars Arvidsson 073-0881763 

Jury: 

Domarordf: Benny Cronert 070-3469344 

Tekn.kontrollant    Ralf Berglund 070-5886444 

TÄVLINGSFORM: 
Nationell backtävling för bilar  3varv.  2000 m asfalt. Ingående i Svenska Historiska Sprint och Backcupen 2019 som deltävling 3

TÄVLINGSPLATS: 
Hamre Banan 

Telefon nr under tävlingen     Stig 070-8616335  Anders 070-2178118 

TIDPLAN : 

Administrativ incheckning med Besiktning: 
Fredag kväll kl 18,00-21,00.  Lördag morgon kl 6,00-900 Förarsammanträde kl 10,00 vid 
speakertornet. 
Första start kl 11,00 
Resultatlistan anslås på anslagstavlan och historiskasprintbackcupen.se
Prisutdelning sker direkt efter att sista bil kommit i mål. 

FÖRARKLASSER: 

Förare som innehar nationell eller internationell licens i rally,  samt utländska förare från EU-land (samt Norge) med 

motsvarande licens och med starttillstånd från resp. lands bilsportförbund. 

Eventuellt gallring efter datum på anmälan. 

BILKLASSER: 

Enligt reglemente för Historiska Back & Sprintcupen 2019.

PERSONLIG UTRUSTNING: 
Enligt RA reglementet 

DÄCK: 

Enligt regler för Historiska Back & Sprintcupen 2019.

ÖVRIGT: 
Däcksvärmning är inte tillåtet. Transmissionsvärmning med rullar är förbjudet. Ljudmätning kan förekomma. 

mailto:stig.andersson@sensum.nu
mailto:gauffin.anders@gmail.com


STARTORDNING  

Enligt Historiska Back & Sprintcupens regler

ANMÄLAN OCH STARTAVGIFT: 

Vi tar SWISH under hela tävlingen både till anmälan och serveringen. 
E-anmälan skall göras till www.raceconsulting.se och skall vara arrangören tillhanda senast 2:a Juni  2019.

Startavgift: 600 SEK per tävling betalas på tävlingsdagen vid anmälan. 

Betalas via SWISH eller jämna pengar på plats(pga av det är jätte svårt för Hamre MK att få tag på kontanter)  

Efteranmälan: Vid anmälan mindre än 4 dagar före tävling tillkommer efteranmälningsavgift med 100 SEK. 

AVLYSNING: 
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 50 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång. 

REKLAM: 
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna. 

PRISER: 
Pokal till de 3 första i respektive klass  

Mottagare av hederspriser skall vara iklädd tävlingsdress vid prisutdelning. 

POÄNGBERÄKNING, SÄRSKILJNING: 

Enligt regler förHistoriska Back & Sprintcupen 2019

UPPLYSNINGAR OCH ÅTERBUD: 

Stig Andersson tel.    070- 8616335 e-mail: stig.andersson@sensum.nu 
Anders Gauffin tel     070/2178118  e-mail  gauffin.anders@gmail.com 

BENSIN OCH OLJA: 
Finns EJ i anslutning till tävlingsarenan. 

DEPÅ: 

Varje tävlande ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar i depån. Alla tävlingsbilar och servicefordon som 

används för transport skall ha en presenning under. (endast täckning under motorer för service fordon/bussar.) 

All grillning med öppen eld eller glöd är ej tillåtet vid depå platserna. 

El finns ej. 

ÄNDRINGAR: 
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i denna inbjudan som kan föranledas av påbud från myndigheter, markägare 

som dikteras av säkerhetsskäl eller Force Majeure. 

INTERNET: 
Besök. Historiska Sprint o Back Cupen för regler  och upplysningar m,m.
www.historiskasprintbackcupen.se

Organisationskommittén i Hamre MK  hälsar dig och ditt team hjärtligt välkomna 

till en, som vi hoppas trevlig tävlingshelg. 

http://www.datapolen.se/





