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Vi hälsar er välkomna till Lars-Erik Torph Memorial Rally den 8/6-19. 
  

� Du har erhållit startnummer enligt numrerad anmälningslista. 
 

� Ny domare för tävlingen är Martin Edlund 070 – 773 46 88 
 

� En av sträckorna kommer delvis att gå på asfalt(både grus och asfalt). Notera 
att endast däck avsedda att använda på grusunderlag är tillåtna under 
tävlingen. Ej däck avsedda för asfaltunderlag. Faktadomare kommer att 
säkerställa att endast grusdäck används. 
 

� Avlastning sker vid kärrparkeringen. Se bifogad karta. 
 

� Anmälan och administrativ kontroll har öppet enligt nedan. Se bifogad karta.  
 

o Fredag 17:00 – 21:30 
 

o Lördag 06:00 – 08:30 
 

� Besiktning har öppet enligt nedan. Se bifogad karta. 
 
För att minska risken för problem vid besiktning för er som deltagare och för 
oss som arrangör så uppmanar vi er att gå igenom både bilens och den 
personliga säkerhetsutrustning så den överensstämmer med gällande 
regelskrivningar https://www.sbf.se/Regler/Rally/. Tex nya regler för 
burstoppning (som finns att hitta i TR 5.8.4), hjälmar (TR 6.4). Även notera 
senaste bulletinen från SBF 2019-05-29 där ett förtydligande kring 
kamerautrustning finns att läsa (TR 5.23) 
 

o Fredag 17:00 – 21:30  
Fri besiktning. Vi önskar att så många som möjligt besiktigar på 
fredag då besiktningstid lördag är begränsad. Alla hemmaförare 
skall besiktiga fredag.  
 

o Lördag 06:00 – 09:00 
Enligt schema nedan. OBS, tiden för besiktning är begränsad, se till att 
vara redo med ifylld vagnbok, kläder, hjälm osv. Missar du din 
besiktningstid kan vi ej garantera att du hinner till start. 
 
06:00 - 07:00  startnummer 1-75 
07:00 - 08:00  startnummer 76-150 
08:00 - 09:00  startnummer 151 -> 

 
� Serviceplats är i anslutning till tävlingens HQ. Se bifogad karta samt pilat från 

anmälan/besiktning. 
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� Vagnbok återfås vid slutmål. 
 

� Tidtagning sker med fotocell, startljus och skrivande klocka för 
tjuvstartregistrering.  
 

� Mekanikeranmälan skall lämnas ifylld vid anmälan. Blankett bifogas. 
 

� Det kommer att finnas möjlighet att fylla på bränsle på transporten mellan SS5 
och SS6. Se justerad roadbook på anslagstavla HQ. OBS, endast bränsle ej 
annan service. Kontroll av faktafunktionär. 
 

� Västra Bilsportförbundet tillståndsnummer är RY-67 
  

� Länsstyrelsens tillståndsnummer är 258-1321-2019 
 

� Angående försäkringar gäller följande: 
 
Insurance information for foreign registrated vehic les used in Sweden.  
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles, 
must have third- party liability insurance with a value of 300 million SEK. If 
such insurance is missing or if the insurance not comply with Swedish laws the 
third party liability insurance hold by The Swedish Automobile Sports 
Federation will be eligible. The excess-fee that the one considered causing the 
accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2019 (20 % 
of 46 500 SEK = 9 300 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK. 
  
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bila r som används I 
Sverige.  
Deltagare I tävling/uppvisning på väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon 
måste ha tredje-parts försäkring med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas 
sådan försäkring eller att den är bristfällit gentemot svensk lag kommer den 
gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den 
som anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett 
prisbasbelopp 2019 (20 % av 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 
300 miljoner kronor. 
 

� Telefonnummer tävlingsdagen:  
Veronica Södergren 070 – 270 15 77 eller Fredrik Erixon 070 - 510 63 99 

 
 
Välkommen önskar Säffle Motor Club 
 
Säffle 2019-06-03 
Tomas Locken, Tävlingsledare  


