
 

 

 

Inbjudan       

Krogrundan lördag 17 juni 2017 
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), Västra Bilsportförbundet, 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: 

Marcus Jansson  

tel: 072-5221344  

E-post: marcus_rally@hotmail.com 

Övriga: Kenneth Svensson, Per-Erik Wiberg, Mikael Wiberg, Thomas Andersson, 

Victoria Andersson, Robert Warner, Kent Röös, Börje Engström, Birgitta 

Wiberg, Jonas Berg. 

3. Tävlingsledning 

Tävlingsledare: Marcus Jansson 072–5221344 

Bitr Tävlingsledare:    Per-Erik Wiberg        070–5805156 

Tävlingssekreterare:  Victoria Andersson  070–2888901 

Tävlingskassör:            Thomas Andersson  076–3223323 

Säkerhetschef:             Kent Röös                    073–8497672 

Banchef:                        Mikael Wiberg            070–5172880 

Press & Media:              Tobias Persson              070–6565439 

Depåchef:                       Börje Engström         070–5881232  

 

4. Teknisk Chef 

Tommy Faltin 070–3397042, 0591–15000 

5. Domarordförande 

Jan Ribnert 0500–420507, 070–6614670 

6. Domare 

Marie Andersson 070–2255891 

7. Teknisk kontrollant 

Anders Henrixon 070–5124036 

8. Miljöchef 

Jan Gudmunds 070–3155299 



 

 

9. Tävlingsform 

Rallyspecial som består av 1 SS som körs två gånger. 

Sträckan är 7 km och består av 95 % grus och 5 % asfalt, fin karaktär på byväg. 

Totallängd: 32 km varav 14 km SS. 

Mastervarv körs bakom banchef 1 gång innan start. Valfritt fordon under 

mastervarv.  

Tidtagningen kommer att ske med nedräknande ljus i start och fotocell i mål, 

och redovisas i minut, sekund och tiondelar. 

10. Tävlingsplats 

Start och målområde kommer att vara beläget vid Storfors 

Motorstadion/Storfors Ring. 

Anmälan, besiktning och kärrparkering är beläget vid Naverviken, Industrigatan 

4, Storfors, skyltat från Rv 26 och Rv 237.  

11. Tidsplan 

Anmälningstiden utgår: söndagen 11 juni kl. 20.00. 

Banan offentliggörs: lördag 17 juni 06.45. 

Anmälan öppnar: lördag 17 juni 06.45 – 9.30. 

Besiktning: lördag 17 juni 07.00 – 9.30. 

Mastervarv efter banchef: 10.00 från startplatsen. Fordon valfritt under 

mastervarv. 

Första start: 11.00. 

Förarsammanträde för ungdomsrally: Tid och plats i startbekräftelse. 

Resultat delges efter målgång. 

Prisutdelning sker på startplattan på folkracebanan ca 30 minuter efter sista bil 

kört i mål. 

12. Deltagare  

Tävlingen är öppen för respektive klass, A-B- och C-förare + ungdomsrally med 

giltig licens i Rally 2017. Vip licens kan lösas i anmälan till kartläsare.  

Kartläsare kan bytas mellan åken. 

 



 

 

13. Bilklasser och startordning 

Ungdomsrally 

ABC- 1wd, Voc + GrF, GrE, GrN Max 1400cm3 

ABC- 2wd  

ABC - 4wd  

14. Reklam 

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna, om 

arrangören kommer att utnyttja detta kommer att meddelas i startbekräftelse. 

Ej anbringad arrangörsreklam medför att en extra avgift kommer att tas ut av 

den tävlande om 1000: -. Arrangören ersätter ej lackskador som ev. uppstår på 

grund av anbringande av reklam eller tävlingssiffror på bilen. 

15. Lagtävling 

Ingen lagtävling. 

16. Särskilda bestämmelser 

Enligt gällande reglemente, endast registrerade sommardäck. 

Försäkringar enligt trafikskadelagen. 

En serviceplats: Storfors Ring. 

Tidtagning: Nedräknande ljus i start, fotocell i mål. Tid kommer att tas på 1/10 

dels sekund.  

17. Tävlingsavgift  

Tävlingsavgift är 1000: - och skall betalas till Storfors MK Bg: 5777–1362, senast 

2017-06-15 kl. 18.00. 

Ungdomsrally 500: -. 

Glöm ej att skriva förarens namn i meddelanderutan + vart pengarna skall 

återbetalas om tävlingen ställs in. 

18. Anmälan 

Skall vara Storfors MK tillhanda senast 11 juni 2017 klockan 20.00. 

Anmälan skall göras till www.raceconsulting.com  

Telefonanmälan samt anmälan senare mottagen än 11 juni 2017 20.00 

debiteras med 500 kronor. 



 

 

Tävlande som ej avanmäler sig, uteblir från tävlingen debiteras hel 

tävlingsavgift samt rapporteras till förbundet. 

Tävlingsdeltagande är maximerat till 90 startande. Eventuell gallring sker efter 

att fullständig anmälan och avgift inkommit samt efter ankomstdatum. 

19. Avlysning 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen i samråd med 

domare, 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 3 främsta förarna/kartläsarna i respektive 

klass, samt bästa B- och C-förare i respektive klass. 

Prisutdelning sker på startplattan på folkracebanan ca 30 minuter efter sista 

tävlingsbil är i mål.  

Särskiljning: bästa tid på första sträckan.  

21. Återbud 

Till www.raceconsulting.com fram till och med anmälningstiden slut. Därefter 

till tävlingsledare, se punkt 3. 

Återbud efter anmälningstidens slut debiteras med 200kr i administrativ avgift. 

22. Upplysningar 

Marcus Jansson 072–5221344, marcus_rally@hotmail.com 

23. Hastighetsbegränsningar 

Dispens från den generella hastighetsbegränsningen har sökts hos 

länsstyrelsen. Beslut om detta meddelas i startbekräftelsen. 

24. Bensin och olja 

95 och E85 OKQ8 Storfors, obemannad station. 

25. Inget uppehåll inlagt. 

 

26. Maxtid 

Maxtid för hela tävlingen är 3 timmar. 

15 minuter per SS. 



 

 

27. PM 

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

ordning. 

28. Telefonnummer tävlingsledning tävlingsdagen 

Se tävlingsledning, punkt 3. 

 

Varmt välkomna önskar Storfors Motorklubb! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


