
                               

Inbjudan 
 

Tennstånkan 
 

2020 
Lördagen 1 Februari 

 

Ingår i 

7-Klubbars serien 

 

Tävlingen anordnas i full överenskommelse med FIA:s internationella och Svenska 
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt denna inbjudan och ev. PM. 
 

                                                 Tävlingsarrangör:   Kolsva MS, Fack 49, 73030 Kolsva 
 
Organisationskommitté:Krister Morén, Erik Wahlqvist, Kjell-Åke Svensson Cristina Pitea, 
Göran Ljung, Johan Ivarsson 
 
Tävlingsledare:  Krister Morén   079-340 41 57 

                                           Bitr Tävlingsledare:  Erik Wahlqvist  070-512 70 61 
                                      Banchef:   Kjell-Åke Svensson   070-983 31 08 
                                      Säkerhetschef:  Johan Iwarsson tel:    070-211 77 61 

Sekreterare:  Cristina Pitea   079-313 42 61 
Miljö o Serviceansvarig  Ingvar Christianson 

                                      Teknisk chef:  Pelle Karlsson  070-357 62 62 
 

                                      Domarjury: 
Domarordförande:  Lars-Inge Broman 
Domare:   Steve Elfosson 
 
Teknisk kontrollant: Meddelas i pm 
 

                                                
Tävlingens art: 
Nationell Rallytävling som omfattar totalt ca 68 km, varav ca 47 km fördelat på 3st SS 
(inga sträckor körs flera ggr) 
 
 



                               
 
Arrangörsnoter: 
Tävlingen körs utan noter 
 
Start / Målplats:Folkets Park Riddarhyttan 
Första start:  09.00 Regularity 
 10.00 Rally 
 
Deltagare: 
Tävlingen är öppen för deltagare med giltig A, B, C-licens, Juniorlicens samt Debutanter. 
 
Tillåtna bilar: 
Klass1 A/B/C    4WD inkl App K 4WD 
Klass2 A/B/C    2WD (I respektive förarklass) 
Klass3 A/B        Gr N -1400,VOC Mekonomen, Gr F  
Klass4 C-förare Gr N -1400, VOC Mekonomen Rally,Gr F  
Klass 5 A/B/C   Grupp  E 
Klass 6a A/B/C  Appendix K-74 2WD 
Klass 6b A/B/C  Klassiker Appendix K 75-90 2WD 
Klass 7               Ungdomsrally 
Klass 11           Klassiska bilar med standard-dubb  Regularity 
Klass 12           Moderna bilarmed standard-dubb    Regularity 
Klass 13           Klassiska bilar med rally-dubb         Regularity 
Klass 14           Moderna bilar med rallydubb.          Regularity 
Klass 15    Debutant 
Startordning:Klass 11,12,13,14,7,3,4,5,6,1,2,15 
 
 
Däck och utrustning: 
Enligt SBF:s rallyreglemente för år 2020 
 
Reklam: 
Arrangören kommer att utnyttja de platser på bilarna som är tillåtna för arrangörsreklam.  
Det är möjligt att friköpa sig från arrangörsreklam mot dubbel tävlingsavgift ( 4200 Skr.).  
Arrangörsreklamens utformning meddelas i PM. 
 
Lagtävlan: 
Lagtävlan förekommer ej. 
 
Deltagarantal och gallring: 
Deltagarantalet är begränsat till 120 st. Gallring sker enligt följande metod: 
1. Datum för anmälans ankomst. 
2. Ofullständig ifylld anmälan. 
 
1. Besiktning 
Tid och plats meddelas i startbekräftelse. 
Vid besiktningen sker sedvanlig kontroll av bl. a. registreringshandlingar, försäkringshandlingar, 
förarnas och bilarnas utrustning. 
Slutbesiktning sker vid målplatsen och därefter ställs bilarna i parc ferme. 



                               
 
Service: 
En service efter ss1 kommer finnas tillgänglig på anvisad serviceplats, för övrigt gäller serviceförbud. 
Obs endast 1 Servicebil/ekipage .Servicebilar skall medföra utrustning enl. Rally 02.T och 
miljöföreskrifterna skall följas. 
 
Tävlingsavgifter: 
Tävlingsavgiften Rally är 1900 kr. Varav 100 kronor som går till 7-klubbars Prispott.  
Tävlingsavgift Regularity är 1500Kr  
Tävlingsavgiften betalas in på BG 5602-4714 senast 2020-01-26 
Viktigt! Ange förarens namn och tävlingsklass i samband med inbetalningen 
Efteranmälan är +800 kr.  
 

Anmälan: 
Anmälan görs på www.raceconsulting.se  Anmälningstiden går ut 2020-01-26 Kl. 18,00. 
Ev återbud görs skriftligt till Magnus Carlsson på SMS 070-5940944 eller mail 
magnus@rcsportodesign.se Var noga med att du får svar på att din avanmälan är mottagen! Återbud 
över telefon godtas ej. 
 

Avlysning: 
Arrangören äger rätt att med domarnas tillstånd avlysa tävlingen om icke minst 55 stycken tävlande 
anmält sig vid anmälningstidens utgång eller vid förbud från markägare eller annan force majeure.  
Arrangören förbehåller sig rätten till varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras av säkerhetsskäl 
eller annan force majeure samt ändringar som SBF kan komma att besluta. 
 
Försäkringar: 
Trafikförsäkringen gäller. Vagnskadeförsäkring gäller ej. 
 
Särskiljning: 
Om två tävlande har samma sluttid sker särskiljning enligt följande: Den som har bästa sluttid på 
första sträckan placeras först. Skulle detta ej ge utslag räknas tiden på andra sträckan osv. 
 
Spårningssystem 
I tävlingen kommer vi att använda oss av Raceconsultings spårning/Tracking system som skall 
användas av samtliga tävlande i tävlingen. Information om systemet kommer att meddelas i PM samt 
vid ett obligatoriskt möte före start. Tid och plats för möte informeras i PM 
 
Särskilda bestämmelser för Regularity  

Tävlingsledare är Göran Ljung, tel. 070-588 99 39.  Mail: goran@ljung.be 

Före tävlingens start, ska samtliga bilar besiktigas av arrangören. Bilens registreringsbesked och 
försäkringspapper skall kunna uppvisas. Arrangören kommer att anvisa en teststräcka där deltagarna 
kan kalibrera sina trippinställningar innan start.  

Bilklasser: 1) Klassiska bilar med standard-dubb 2) Klassiska bilar med rally-dubb 3) Moderna bilar 
med standard-dubb 4) Moderna bilar med rallydubb.  Enl. SBFs reglemente REG. 1.1 Två 
varningstrianglar, förbandslåda samt två snöskyfflar skall medföras i bilarna. 



                               
Den tävlande i Regularityklasserna måste följa den bestämda medelhastigheten som kommer att 
variera på specialsträckorna. På transportsträckorna gäller hastighetsbegränsning enligt gällande 
hastighetsbestämmelser.  Om den tävlande vid upprepande tillfällen kraftigt överträder den satta 
medelhastigheten på specialsträckorna utdelas först en varning och därefter gäller uteslutning.  

Trippmätare och övrig utrustning enlig SBF Tävlingsregler Regularity. Dock får mobiltelefon 
medföras, men den skall vara avstängd under specialsträckorna och får bara användas i nödsituation.  

Tävlingsledningen har rätt att när som helst under tävlingen kontrollera att dessa regler respekteras.  

Tävlingen genomförs med start och mål på SS på lika sätt som vid fullfartsrally. Tidtagning på 
transportsträckorna med ”rallysystemet” och på SS-sträckorna kommer GPS-baserad tidtagning att 
användas. Prickbelastning: Enligt SBF REG 8.0 Tävlande som till tävlingsledningen anmäls för 
vårdslös körning kan komma att uteslutas från tävlingen. Vid service (ej parkering) måste bilen 
placeras på en presenning som täcker bilens underdel. 

För att regularitytävlingen skall genomföras krävs minst 5 st anmälda vi anmälningstidens utgång. 

 
Priser och prisutdelning 

Hederspriser utdelas, max tre priser i varje klass. Prisutdelning sker när respektive klass är avslutad. 
Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 
Banans offentliggörande: 
Banan offentliggörs tävlingsdagen kl. 08.00. All träning och övrig rekognosering på i tävlingen 
ingående specialsträckor före och efter tävlingen är förbjuden efter denna inbjudans offentliggörande. 
Förare/kartläsare som ertappas kommer att uteslutas och rapporteras till berört SDF. OBS! Kontroller 
kommer att ske. 
 
Ansvar: 
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet, Kolsva MS, 
funktionärer och markägare frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall 
o. dyl. 
 
Videorätten: 
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer från Tennstånkan 2020 förbehålles 
arrangören i samarbete med SBF. Den som vill köpa sig filmrättigheter ombeds kontakta 
tävlingsledaren. 
 
Upplysningar: 
Kjell-Åke Svensson 070-9833108, Cristina Pitea 079-3134261 Göran Ljung (Info 
Regularity) 070-588 99 39 
VÄLKOMNA 
 

Organisationskommittén      


