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Tack för din anmälan till Rally Biltema 2017 

 

Du och din kartläsare med team är mycket välkomna till Karlstad för att köra rally Biltema 
den 13 maj. Ni har erhållit start nr. enligt bifogad anmälningslista på 
www.raceconsulting.se. Tänk på att ha med er licens, körkort och papper på bilen samt att 
telefonanmälda ska ha med sig färdigt ifyllda blanketter  

Flödes-schema vid ankomst till Karlstad inför tävlingen. 

1. Lasta av tävlingsbilen och parkera kärran på kärrparkringen. Anmäl er i anslutning till 
besiktningen.  

3. Besiktiga er bil på utsatt besiktningstid enligt bifogat tidsschema och besiktningsskiss, 
följ funktionärers anvisning. 

 4. Lördagen den 13 maj: start från Lecab Lastbilar, Välsviken tillämpas efter 
anmälningslista, med första start kl 09.00 och vidare till Biltema för passerkontroll och 
därifrån ut till SS 1. 

Kärrparkering: BEVES Parkering, Brisgatan 4, Karlstad Pilat från E18 

OBS: Ställ av kärran innan besiktning pga trångt utrymme vid Lecab ! 

 

Vägbeskrivning till anmälan och besiktning: 

Anmälan och besiktning sker vid Lecab lastbilar, Välsviken:  Pilat från E18. 

Ansvarig för bilen vid besiktning får vara annan person än förare eller kartläsare. OBS!!: 
Hemmaförare/ förare med kort avstånd, uppmanas med stor ödmjukhet att besikta bilen 
på fredagen. Se bifogad besiktningsskiss för smidigare hantering av besiktning.  

Ifylld blankett "Mekanikeranmälan" lämnas in i anmälan i utbyte mot RoadBook. 

 

 

 



 

Besiktning fredag 12 maj 

Fri besiktning Hemmaförare ombedes besikta på fredag. 

Besiktningstider lördag 13 maj 

Startnummer 1–30   kl 6,00–7,00 

Startnummer 31–60  kl 7,00–8,00 

Startnummer 60–90   kl 8,00–9,00 

Startnummer 90- och uppåt  kl 9,00- 

 

• Telefon till tävlingsledningen på tävlingsdagen är 070-591 47 88 
 

• Återbud sker på SMS 070-543 59 40 eller mail claes@raceconsulting.com 
 

• Peter Eriksson är miljöchef. Vid misstänkt läckage av miljöfarliga ämnen ska den 
miljöansvarige omedelbart kontaktas på 070-825 87 92.  Tävlande skall INTE lämna 
något avfall kvar på serviceplatsen. 
 

• Diplom för miljöcertifiering samt miljöpolicy för Rally Biltema kommer att anslås 
på den officiella anslagstavlan tävlingsdagen.  
 

• PM och övriga anslag kommer att publiceras på de officiella anslagstavlorna som 
finns på HQ Biltema och vid Lecab Lastbilar, Välsviken 
 

• Faktafunktionärer anslås på anslagstavlorna, tävlingsdagen.  
 

• Länsstyrelsen har lämnat dispens avseende hastighetsbegränsning på SS. Tillstånd 
från länsstyrelsen samt SBF finns anslagna på anslagstavlorna tävlingsdagen  
 

• Kamera skall vara monterad vid ankomst till besiktningshallen för godkännande. 
 

• Vagnbok utlämnas vid slutmål, utan undantag.  
 

• Resultatlista kommer ej skickas ut per post utan publiceras på 
www.raceconsulting.sei direkt anslutning till att tävlingen är avslutad.  



 

 
• Arrangören kommer att nyttja rätten till reklam på tävlingsbilarna.  

 
• Dekalerna skall vara monterade före besiktningen!   

 
• Pristagare skall infinna sig på prisutdelningen som sker fortlöpande efter avslutade 

klasser.  
 

• Peter Eriksson ersätter Tommy Johnsen som miljöchef.  
 

• Magnus Östlund är biträdande säkerhetschef   
 

• Noter utförda av Patrik Barth. CRC och tävlingen är miljöcertifierade. Ditt ansvar 
som tävlande är att ta hand om ditt eget spill och skräp.   
 

• Miljöstation kommer vara upprättad på serviceplatsen. OBS: Glöm ej att 
servicebilen skall vara utrustad med 6kg brandsläckare!! 

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär 
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under 
tävling drabbar deltagaren.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Än en gång, välkomna till Karlstad och Rally Biltema 2017 
önskar tävlingsledningen!! 


