
 

 

 

DALS MOTORKLUBB 

inbjuder till 

Dalslandstjuren 

Lördagen den 9 september 2017 



INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER  

• Tävlingen ingår i Mega Rally Cup 
• Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska 

Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, denna inbjudan och kommande PM.  

ANSVAR 

• Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet, Dals 
Motorklubb samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under 
tävlingen inträffade skador, olycksfall eller dylikt.  

ORGANISATIONSKOMMITTÉ 

• Thomas Borssén, Peter Karlsson, Robert Jacobsson, Bosse Sundin. 

TÄVLINGSLEDNING 

• Tävlingsledare:  Thomas Borssén,  0706-424124 
• Banchef:  Robert Jacobsson  0705-090985 
• Säkerhetschef: Joakim Rydholm 0705-806066  
• Teknisk chef: Bosse Sundin 0703-215844  
• Miljöchef: Kent Arvidsson 0703-465804 
• Tävlingssekr.: Maritha Åkerland 0705-952011 
• Tävlingskassör: Johan Brorsson 0735-879252  

DOMARE 

• Domarordförande: Kenneth Ax, Säffle, 070-3654983 
• Domare: Jan Åke Heimer, Åmål, 070-3153557 

TEKNISK KONTROLLANT  

• Kenneth Ingvarsson, Falköping, 0706-859757 

FAKTAFUNKTIONÄRER 

• Start SS1/2, namn meddelas i PM1.  

TÄVLINGSFORM 

• En specialsträcka med 100% grus om 14,5 km som körs 2 gånger. Denna sträcka fick pris vid 
Midnattsolsrallyt  2012 som bästa sträcka Totalt: Ca. 98km Varav 29km ss. Noter gjorda av 
Gunnar Barth 

• Flytande start tillämpas 
• Tidtagning sker med fotocell och 1/10-dels sekund 
• Särskiljning efter snabbast på SS1, därefter SS2 
• Maxtiden för tävlingen är 270 minuter.  
• Service endast tillåten vid serviceplatsen 

 



START- OCH MÅLPLATS 

Kärrs grusgrop (Svevia), Kärr 800, Brålanda  

WGS84 DD (LAT, LONG)     58.58869, 12.19628 

• Telefonnummer under tävlingsdagen 072-3419419 

• Pilat från Riksväg 45, Brålanda. 

TIDPLAN OCH SÄRSKILD INFORMATION 

• Anmälningstiden börjar i och med offentliggörande av denna inbjudan 
• Anmälningstiden utgår söndagen 3 september 18:00. Därefter efteranmälan 
• Banan offentliggörs kl. 07:00 tävlingsdagen. All form av träning på specialsträckan är 

förbjuden efter denna inbjudans offentliggörande och kommer bestraffas med startförbud. 
• Anmälan och B-besiktning vid Start och Målplats kl. 07:00-10:00 
• Startkuvert ges till tävlande mot visande av betalda tävlingsavgifter samt ifylld 

mekanikeranmälan. 
• Förarmöte Ungdomsrally kl. 11:15 i tävlingssekretariatet 
• Första start kl 11:00 
• Efter målgång och slutbesiktning ställs bilen på presenning tills protesttiden gått ut. 
• Resultat anslås efter respektive klass avslutande 
• Prisutdelning sker efter respektive klassavslutande 

 
DELTAGARE 

• A, B, C – förare samt ungdomsrally med SBF:s giltiga tävlingslicenser för 2017 
• För att få använda noter krävs codriver-licens för både förare och codriver 
• Max 100 startande 

GALLRING 

• Mega rally cups deltagare 

• Efter i tidsordning inkommen anmälan 

 

TÄVLINGSKLASSER OCH STARTORDNING 

1. A 2WD 

2. A 4WD 

3. A VOC Mekonomen Rally/Gr. F RWD och FWD/Gr. N >1400cc 

4. A Grupp E 

5. A Appendix K 

6. B 2WD 



7. B 4WD 

8. B VOC Mekonomen Rally/Gr. F RWD och FWD/Gr. N >1400cc 

9. B Grupp E 

10. B Appendix K 

11. C 2WD 

12. C 4WD 

13. C VOC Mekonomen Rally/Gr. F RWD och FWD/Gr. N >1400cc 

14. C Grupp E 

15. C Appendix K 

16.16.16.16. Ungdomsrally 

LAGTÄVLAN  

• Enligt Mega RallyCup 

BESIKTNING 

• B-besiktning på start och målplats kl. 07:00-10:00 

TÄVLINGSBILAR 

• Ekipagen skall överensstämma med SBF:s tekniska reglemente för resp. klass 

DÄCK 

• Klassade sommardäck enligt SBF:s reglemente 

BRÄNSLE 

• Bensin, diesel och E85 finns att tillgå vid  Q- Star samt Riksrasta i Brålanda 

SERVICEPLATS/MILJÖ 

• Arrangören anvisar serviceplats 
• Den tävlande ska upprätta godkänd serviceplats i enlighet med SBF:s Tävlingsregler 

Rally RY 0.2T och Gemensamma Regler G 2.4. Brott mot dessa rapporteras till 
tävlingsledningen och bestraffas enligt RY 8.14. 

• Miljöstation finns vid serviceplatsen 
• Toalett finns vid  serviceplatser 
• Servering finns vid serviceplatser 

 



ANMÄLAN 

• Elektronisk anmälan till www.raceconsulting.com senast 18:00 söndagen 3 september 2017 
• Efteranmälan fram till torsdag 7 september 2017 görs till Peter Karlsson på telefonnummer 

072-3419419. OBS!!! Efteranmälda kan EJ garanteras noter. 
• Alla anmälda förare i Dals MK SKA tillhandahålla två namngivna funktionärer 



TÄVLINGSAVGIFTER 

• Tävlingsavgift ungdomsrally 500 SEK, övriga klasser 2000 SEK. Ska vara arrangören 
tillhanda senast söndagen den 3 september på BG 434-5443. EJ kontant betalning på 
tävlingsdagen. Glöm ej skriva förarens namn och klass i meddelanderutan 

•  Notavgift 500 SEK, ange om du vill ha beskrivande- eller siffernoter i anmälan 
• Vid efteranmälan tillkommer 500 SEK 
• Vid återbud behåller arrangören en administrativ avgift på 200 SEK samt notavgift 

 

AVLYSNING 

• Tävlingen kan med domares medgivande avlysas om ej minst 50 anmälningar inkommit vid 
anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare eller annan force majeure.  

REKLAM/VIDEOFILMNING 

• Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på bilarna. För ev. lackskador ansvaras 
ej. Ej anbringad reklam medför avgift på 1000 kr (friköpning). 

• Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske efter samråd och godkännande av 
tävlingsledare. 

• Fastsättning av filmkamera i eller på tävlingsbil ska vara utförd enligt TR 5.23 och godkännas 
av teknisk chef vid besiktning. 

RESULTAT 

• Resultatlistan anslås på anslagstavla vid start/målplatsen. 
• Resultatlistan skickas inte, utan finns att tillgå på Race Consulting's hemsida 

PRISER OCH POÄNGBERÄKNING 

• Priser utdelas till de tre första i varje klass. Eventuella ej avhämtade priser tillfaller 
arrangören. 

• Poängberäkning enligt MEGA Rally Cup serieregler 

DISPENS 

• Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos Länsstyrelsen och anslås 
tävlingsdagen på den officiella anslagstavlan. 

FÖRSÄKRING 

• Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under hela tävlingen. 
Vagnskadeförsäkringen gäller ej. Det är förarens skyldighet att omedelbart meddela 
tävlingsledningen om skador som man orsakat under tävlingen. 
 

PLATS FÖR ANSLAG 
 

• Den officiella anslagstavlan finns vid start och mål 
• Alla ändringar och eventuella tillägg av denna inbjudan kungörs genom numrerade PM, vilka 

anslås på den officiella anslagstavlan. 
• PM som tillkommer under tävlingsdagen kvitteras vid anmälan eller start på sträcka 



PERSONUPPGIFTSLAGEN 

• 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 mediaform offentliggör namnuppgifterna.  

UPPLYSNINGAR  

 Thomas Borssén 070-6424124 

 Peter Karlsson 072-3419419 

 

ÅTERBUD 

• Race Consulting fram till tävlingsdagen. På tävlingsdagen 072-3419419 

 

Välkommen! 


