
Hjärtligt välkomna till 

KULLINGSTROFÉN 

LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI 2017 
 

PM 2 

 
      

• All av & pålastning av tävlingsbilar sker på kärrparkeringen! 
• Anmälan vid Herrljunga Ledstångsfabrik (N58°4.445' E13°1.110'). 

• Besiktning vid Herrljunga Gummiverkstad. 

• Mekanikeranmälan skall lämnas ifylld i anmälan för att få ut startkuvert. 

• Ifylld vagnbok, registerkort, protokoll från senaste A-besiktning och för standardrallybil protokoll från 

bilprovningen skall vara framtaget före ankomst till besiktningen. 

   

     07:00 – 07:30 Startnr: 1-25 09:00 – 09:30 Startnr: 101-125 

     07:30 – 08:00 Startnr: 26-50 09:30 – 10:00 Startnr: 126-150 

     08:00 – 08:30 Startnr: 51-75 10:00 – 10:30 Startnr: 151-175 

     08,30 – 09,00 Startnr: 76-100  10:30 – 11:00 Startnr: 176- 

 

• Fri anmälan & besiktning fredagen 4/8 kl 18:00-21:00.       

     Ekipage från Kullings MS samt föråkare anmäler sig och besiktigar på fredagen. 

• Efteranmälda besiktigar där ni befinner er i anmälningslistan! 

• Efteranmälda A-förare 2wd startar först, övriga sist. Arrangören förbehåller sig dock rätten till viss 

seedning. 

• Debutanter använder TC1A (Service ut) som huvudstart, avgår klockan 11:30 och kör SS4 enligt 

ordinarie trafiklagstiftning med maximal hastighet av 70 km/h. 

• Officiell anslagstavla finns i tävlingscentrat Herrljunga Folkets Park. 

• Obligatorisk genomgång för ungdomsrally med förare och kartläsare sker i tävlingscentrat klockan 

13:00. Samling vid scenen. 

• Genomgång för debutanter sker i tävlingscentrat klockan 10:30. Samling vid scenen. 

• Ombyte & dusch finns vid tävlingscentrat, handdukar m.m. ombesörjes ej. 

• Karta över Herrljunga bifogas i separat dokument. 

• Har ni ändringar av uppgifter i er anmälan, maila gärna dessa till b23rally@gmail.com innan 

tävlingsdagen. 

• Behövs kontroll av brandsläckare utförs detta av Alingsås Brandskydd både fredag kväll samt lördag 

förmiddag. 

• Tänk på att ni enligt regelboken RY 8.7.7T ska ha minst en 6-kilos brandsläckare på er serviceplats. 

• Roadbook och noter är framställda av Patrik Barth, Noteriet. 
 

Telefonnummer tävlingsdagen: 0513-109 11 
 

OBS! Endast EN servicebil per tävlingsekipage på serviceplatsen. 

Tävlingsekipage och servicebil åker i samlad tropp till serviceplatsen. 
Vid behov av större serviceyta än brukligt, kontakta Bosse Holmstrand per telefon 

070-641 06 39. 
 

ÅTERBUD: Tel. 070-316 83 78 
Se Regelboken RY 2.4.6T 
 

MVH Tävlingsledningen Kullingstrofén 2017 

 

mailto:b23rally@gmail.com

