
                RACINGSPECIAL FM 

  BACKE 

  Lördag 5 september 2015 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella, Svenska Bilsportförbundets 

nationella bestämmelser, ÖNBF:s bestämmelser samt denna tävlingsinbjudan. Tävlingen ingår i Racing 

Special Cup. 

 

Arrangör:   Åsele Motorsällskap 

Datum:    Lördag 5 september 2015 

Domare:   Peter Lindström 070-305 03 08 

Domarordförande:  Johan Haraldsson 070-290 10 74 

Tävlingsledare:  Urban Lindström 070-608 97 95 

Teknisk kontrollant:  Staffan Rönnmark 070-320 38 39  

Teknisk chef:   Hans-Greger Jonsson 070-681 84  56 

Tävlingssekreterare:  Carina Eriksson 070-236 22 16 

Miljöchef:   Anna-Lena Karlsson 070-680 06 13 

Banchef:   Yvonné Nordlander 070-395 66 93  

Säkerhetschef:  Mats Nordlander 070-632 82 39 

Tävlingsform:  Racingspecial FM, backe med en sträckning på 1200 meter. 

   3 st. tidskörningar genomförs varav de 2 snabbaste tiderna räknas. 
Särskiljning under enskild tävling är det resultatet i den sista 
omgången som avgör placering. 

Tävlingsplats: Väg till Vindkraftverk, kör mot centrum, vid korsningen vid OKQ8 
tar man vägen mot Blåviken och Torvsele, efter ca 9 km når du 
tävlingsplatsen. 

Tidsplan:  Anmälan: 08.00-09.00                                               Besiktning: 08.00-
10.00                              Förarsammanträde 10.30                                            
Första start 11.00 

Resultatlistan:  Anslås fortlöpande 

Prisutdelning:  Direkt efter tävlingen 



Bilklasser: Enligt ÖNBF:s reglemente för Racing Special samt även PRO 2000.                                                  
Kartläsare frivillig i rallyklasser. 

Anbud:   Anbud på folkracebilar 

Deltagare: Förare giltig Ra-, Rc-, Ry-, Fr-licens, lägst till bilens klass samt 
juniorer.                                                       Vid fler än 60 anmälda sker 
fri gallring.   Folkraceklass i mån av plats. 

Depå: Miljökrav enligt G2.                                                                                                     
Vi tar inte hand om de tävlandes/teams avfall.  Tävlingsledningen 
och arrangören har befogenhet att efter en tillsägelse, rätt att ta ut 
miljöavgift på á 300 kr för de förare/bilar som inte rättar sig efter 
dessa regler.                                                                 Tänk på att 
servicefordon (dragbilar och bussar) inte är försäkrade i depån och 
även dessa kan ha läckage.                                                                                                   

Reklam: Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de 
tävlandes bilar. 

Tävlingsavgift: 500 kr för samtliga seniorer, folkracejuniorer gratis. 

Anmälan: Senast måndag 31 augusti via www.raceconsulting.se   OBS! hoppa 

över sida kartläsare vid anmälningsförfarandet 

Priser:   Hederspriser 

Återbud &   ÅMS mobil 070-571 08 96                           Upplysningar 

Ansvar: Den som deltager i tävling gör detta under eget ansvar och på egen 
risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialdistriktsförbund 
(SDF) (ÖNBF), arrangör (ÅMS), eller funktionär kan således inte 
utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under 
tävling drabbar deltagaren 

    

Tävlingsdeltagaren 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 och oavsett mediaform, offentliggör namnuppgifterna. 

 

VÄLKOMMEN TILL TÄVLINGEN 
  


