
 
Motorklubben Rimo inbjuder till 

 

Björn Waldegårds minne 
Ingår i svenska Rallyklassikerna och DM för Uppland 

 

 Lördagen den 25 maj 2019. 
 
Till saknad av vår klubbkamrat och mycket gode vän Björn 
Waldegård vill vi på detta sätt hylla honom och arrangerar för 
femte året i rad en minnestävling på hans hemmaplan. 
Tävlingsledningen har också beslutat att en del av vinsten 
kommer att gå till Cancerfonden i hans namn.  

 
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med Svenska bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser, 
UBF:s reglemente för Uppländska rallymästerskapet samt denna tävlingsinbjudan. 
 
Allt deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, SBF, UBF, MK Rimo, tävlingsledning och 
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt. 
 
Detta är ett miljöcertifierat arrangemang, vilket betyder att Ni som 
tävlande, funktionärer och publik skall följa det reglemente som 
står under SBF:s G2 regler i de gemensamma reglerna. 
 
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta 
i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registrerats 
i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för  
sin verksamhet, oavsett mediaform får offentliggöra namnuppgifterna. 

 
 
1. Tävlingsarrangör: Motorklubben Rimo, Björn Waldegårds väg 31, 762 93 Rimbo. 
 
2. Organisationskommité:  
    Ordförande Roger Larsson, c/o K.Andersson, Norrgården 8, 186 44 Vallentuna telefon:  
    070-4952089, e-post: roger@mkrimo.se  
    Övriga: Jörgen Nyström, Kent Wik, Lotta Lundqvist, Göran Gröndal. 
 
3. Tävlingskommitté: 
    Tävlingsledare: Jörgen Nyström 072-533 00 03 
    Bitr. tävlingsledare: Carina Nordlund 070-649 85 82 
    Tävlingssekreterare: Therese Nyström 073- 342 35 99 
    Tävlingskassör: Roger Larsson 070-495 20 89 
    Säkerhetschef: Torsten Andersson 070-665 31 41 
    Banchef:  Roger Larsson 070-495 20 89 
    Miljöchef: Göran Gröndal 070-960 84 38 
    Teknisk Chef: Ola Wredh 
    Press & Media: Jörgen Nyström 072-533 00 03 
 
 
4. Domarjury: 
    Domarordförande:  Tord Janervik 072-2033535 
    Domare:  Jöran Pettersson 070-216 92 02 
    Teknisk kontrollant:  Fredrik Johansson 0705-811642 



5.   Tävlingsform: 
     Nationellt rally som består av 5 st specialsträckor med en längd av 19 km SS. 
     Total längd på tävlingen är 94 km. Tävlingen består av i huvudsak av grus.  
     Tidtagningen kommer att ske med fotocell i start och mål och redovisas i minut, 
     sekund och tiondelar. 

     Tävlingen kommer att köras utan NOTER endast med Road-Book. 
      
6.   Tävlingsplats: 
      Start och målområde kommer att vara beläget vid Nyströms Cement Rö, Rimbo. 
 
7.   Deltagare: 
      Tävlingen är öppen för A-, B- och C-förare + ungdomsrally med giltig licens i Rally.  
      Tävlingen är även öppen för debutanter. 
      VIP-licenser kan köpas för kartläsare vid anmälan för 300:-/st. 
 
8.   Tidsplan: 

• B-besiktning och besiktningsplats meddelas i startbekräftelsen. 
• Banans offentliggörande, Lördag den 25 maj klockan 6.00. 

Träningskörning på tävlingssträckorna efter denna tävlingsinbjudans 
publicering kommer att medföra bestraffning enligt gällande regler. 

• Första start klockan 10.01. 
• Resultat kommer att delges vid uppehåll och efter målgång. 
• Prisutdelning sker utanför sekreteriatet ca 30 minuter efter sista bil kört i mål. 

 
9. Bilklasser och startordning: 

Klass 6: Ungdomsrally 
                          Rallyklassikerna 10 klasser 

Klass 3: FIA Appendix K homologerade bilar 
            Klass 5: Grupp E 

Klass 4: Grupp F RWD + Grupp N <1600 
Klass 2: 2wd + Grupp F FWD 
Klass 1: 4wd  

            Förarklassernas startordning är debutanter, Ungdomsrally, Rallyklassikerna,  
            A- B- C-förare. 
 
10. Reklam: 

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna, om 
arrangören kommer att utnyttja detta kommer att meddelas i startbekräftelsen. 
Ej anbringad arrangörsreklam medför en extra avgift kommer att tas ut av den 
tävlande om 500:-. Arrangören ersätter ej lackskador som ev. uppstår på grund av 
anbringande av reklam eller tävlingssiffror på bilen. 
 

11. Anmälan och Tävlingsavgift samt återbud: 
Anmälan skall vara MK Rimo tillhanda senast Söndag den 19 maj kl. 18.00. 
Anmälan skall göras till www.raceconsulting.se 
 

           Anmälningsavgiften är 1 500:- och skall betalas till MK Rimos plusgiro 46 95 02-9 
           senast onsdag den 15 maj, glöm ej att skriva i förarens namn i meddelanderutan + vart 
           pengarna skall återbetalas vid inställd tävling.  
            Startavgiften 300:- betalas tävlingsdagen i samband med anmälan. Startavgiften går att  
            Swisha vid anmälan. Ungdomsrally betalar 500:- vid anmälan och kör alla sträckor. 
            Debutanter betalar endast 300:- vid anmälan och kör då endast de tre första sträckorna. 

Arrangören kommer att ta ut en adminstrationsavgift på 500:- om återbud till tävlingen 
lämnas senare än 48 timmar före anmälningen öppnar på tävlingsdagen. 
Telefon och efteranmälan om plats finns till en extra kostnad av 500:-. 
 



12. Gallring: 
                  Gallring sker efter att fullständig anmälan och avgift inkommit och efter  
                  ankomstdatum. 

 
            13. Deltagarantal: 
                  Tävlingsdeltagande är maximerat till 120 startande. Därefter kölista. 
 
            14. Utrustning: 
                  Enligt gällande reglemente, endast registrerade sommardäck. 
 
            15. Priser: 
                  Priser i form av pokaler utdelas till de tre främsta förare/kartläsare i respektive 
                  klass. 
                  Vid fler än 20 startande i en klass delas pris ut till både A, B och C-förare.  
 
           16. Hastighetsbegränsningar: 
                 Dispens från den generella hastighetsbegränsningen har sökts hos länsstyrelsen. 
                 Beslut om detta meddelas i startbekräftelsen.            . 
 
          17. Försäkringar: 
                Enligt trafikskadelagen. 
 
          18. Särskilda villkor: 
                Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarordförandes medgivande göra 
                varje ändring i denna tävlingsinbjudan som dikteras av säkerhetsskäl och forcé majuare.                                 
 
         19. Avlysning: 
               Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, om inte minst 80 deltagare 
               är anmälda vid anmälningstidens utgång, vid förbud från myndigheter, markägare eller  
               forcé majuare. 
 
        20. Slutbesiktning: 
               Efterbesiktning kommer att ske enligt VTK vid slutmålet. Tävlingsbilarna placeras i 
               depån tills en timme efter sista bil i respektive klass gått i mål, parce farme om det skulle 
               komma några protester. 
 
        21. PM: 
              Samtliga PM kommer att sättas upp vid sekreteriatet i numrerad ordning. 
 
        22. Upplysningar: 
              Se tävlingskommittén  på sid 1. 

 
VÄLKOMMEN ÖNSKAR MOTORKLUBBEN RIMO! 

 

 
 


