
Inbjudan 

Storfors Rally Special  

Lördagen den 18 Juli 2015. 

Första start 11:00 

Arrangör: Storfors MK 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser samt 
denna inbjudan. 

ANSVAR: Den som deltar i denna tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangör eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador 
som under tävlingen 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 medieform offentliggör namnuppgifterna 

1. Tävlingsarrangör: Storfors MK 

2. Organisationskommitté: 

Ordförande Per-Erik Wiberg tele:0705 805 156, e-post per.erik.wiberg@telia.com 

Övriga: Marcus Jansson, Birgitta Wiberg, Kenneth Svensson, Jimmy Olsson, Thomas Andersson, Robert Warner, Adrian Weststrand och 
Mikael Wiberg. 

3. Tävlingskommitté: 

Tävlingsledare:   Per-Erik Wiberg  070 5805156 

Bitr. tävlingsledare:  Marcus Jansson  072 5221344 

Tävlingssekreterare:  Anna Sirén  070 3840679 

Tävlingskassör:   Thomas Andersson 076 3223323 

Säkerhetschef   Kenneth Svensson 070 5124477 

Banchef:  Mikael Wiberg  070 5172880    

Press & Media:  Tobias Persson  054 852337 

4. Teknisk Chef:   My Henrixon  070 2935974 

5. Domarordförande: Nils-Gunnar Gustafsson 070 6718303  
 
6. Domare:  Sven-Erik Svensson 070 6514135 

7. Teknisk kontrollant: Anders Henrixon  070 5124036 

8. Miljöchef:   Jan Gudmunds  070 3155299 

9. Tävlingsform: 

Rally special som består av 2 st specialsträckor som körs två gånger med en längd av 17 km SS. 

Total längd på tävlingen är 90 km. Tävlingen består av grus och lite asfalt. 

Tidtagningen kommer att ske med fotocell i start och mål och redovisas i minut, sekund och tiondelar. 

10. Tävlingsplats: 



Start och målområde kommer att vara beläget vid Storfors motorstadion/ Storfors Ring. 

Tävlingen kommer att köras efter NOTER av Gunnar Barth. 

11. Tidsplan: 

- Inbjudan offentliggörs söndag 7/6 2015. 

- B-besiktning och besiktningsplats meddelas i startbekräftelsen. 

- Banans offentliggörande, Lördag den 18 juli klockan 07:00. 

- Träningskörning på tävlingssträckan efter denna tävlingsinbjudans publicering 

kommer att medföra bestraffning enligt gällande regler. 

- Första start klockan 11:00 

- Resultat kommer att delges efter målgång. 

- Slutbesiktning kommer att ske enligt VTK vid slutmål. Tävlingsbilarna placeras på anvisad plats. 

- Prisutdelning sker utanför klubbstugan ca 30 minuter efter sista bil kört i mål. 

- Förarsammanträde för ungdomsrally. Tid och plats i starbekräftelsen. 

12. Deltagare: 

Tävlingen är öppen för respektive klass A-, B- och C-förare + ungdomsrally med giltig licens i Rally 2015. 

13. Bilklasser och startordning: 

Klass 3: Volvo Original ( VOC ) + Grupp N < 1600 cm3 + Grupp F 

Klass 4: Grupp E. 

Klass 5: FIA Appendix K homologerade bilar 

Klass 2: 2wd 

Klass 1: 4 wd 

Förarklassernas startordning är  Ungdomsrally, A- B- C-förare. 

14. 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. 

15. Ingen lagtävlan. 

16. Särskilda bestämmelser : 

- Enligt gällande reglemente, endast registrerade sommardäck. 

-Försäkringar enligt trafikskadelagen. 

- En serviceplats Storfors Ring 

- Startmetod fotoceller 



17.Tävlingsavgift: 

Tävlingsavgift är 1300 kronor + Noter 500 kronor och skall betalas till Storfors MK Bg:5777-1362, senast  

2015-07-14 klockan 18:00.  OBS Ange notsystem. 

Glöm ej att skriva i förarens namn i meddelanderutan + vart pengarna skall återbetalas om tävlingen ställs in. 

18.Anmälan skall vara Storfors MK tillhanda senast 2015 07 12 klockan 18:00. 

Anmälan skall göras till www.raceconsulting.com Camilla Heijel tele: 070 5897233 

Telefonanmälan samt anmälan mottagen senare än. 12/7 kl. 18:00 debiteras med 200 kronor extra avgift. Tävlande som ej avanmäler 
sig, uteblir från tävlingen debiteras hel tävlingsavgift samt rapporteras till förbundet.  

Tävlingsdeltagande är maximerat till 70 startande. Eventuell gallring sker efter att fullständig anmälan och avgift inkommit och efter 
ankomstdatum. 

19. Avlysning: 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, om inte minst 40 deltagare är anmälda vid anmälningstidens utgång, vid förbud från 
myndigheter, markägare eller force majeure. 

20. Priser: 

Priser i form av pokaler utdelas till de tre främsta förare/kartläsare i respektive klass. 

Prisutdelning utanför klubbstugan ca 30 minuter efter sista bil i mål. 

Särskiljning bästa tid på först sträckan. 

21. Återbud 

Till www.raceconsulting.com fram till och med anmälningstidens slut. Därefter till tävlingsledaren se punkt 3. 

Återbud efter 14/7 klockan 18:00 debiteras med 200 kronor i administrativ avgift + ev notavgift. 

22. Upplysningar: 

Se tävlingskommittén. 

23. Hastighetsbegränsningar: 

Dispens från den generella hastighetsbegränsningen har sökts hos länsstyrelsen. Beslut om detta meddelas i startbekräftelsen. 

24. Bensin och olja 

OKQ8 Storfors. 

25. Inget uppehåll inlagt. 

26. Maxtid 

Maxtid för hela tävlingen 3 timmar. 

27. PM: 

Samtliga PM kommer att sättas upp vid anslagstavlan i depån i numrerad ordning. 

28. Telefonnummer tävlingsledningen under tävling 

Se tävlingsledningen. 

 

VÄLKOMMEN ÖNSKAR Storfors MK 


