
 
Flens MS inbjuder till Violenrallyt 

2020-04-25 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska 

Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, denna inbjudan samt eventuella 

tillkommande PM. Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar 

och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), 

Södermanland/Västmanlands bilsportförbund (SDF),arrangör eller 

funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig person- eller 

sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare 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 

offentliggöra namnuppgifterna.  

Tävlingen ingår i VOC/Mekonomen Sommarserie, Trendab Rallycup samt 

7-klubbars rallycup. 

Tävlingens art: 

Nationellt rally på grus med noter av Patrik Barth, Noteriet. Tävlingen körs 

på 3 st sträckor, 2 gånger. Total längd c:a 125 km varav c:a 37 km SS. 

Service efter 3 SS, vid start och målplatsen. 

Samtliga som tävlar utan noter deltager i Trendab Rallycup/7-klubbars 

rallycup. De som tävlar med noter kan ej tillgodoräkna sig poäng i dessa 

cuper. 



Tävlingsorganisation: 

Tävlingsledare:  Christian Eriksson  070-4717947 

Bitr. Tävlingsledare: Mats Einarsson    070-6114960 

Domarordförande: Kjell Eriksson   070-5834823 

Domare:   Håkan Karlsson   070-8965293 

Tävlingssekreterare: Ulla Dahlman Forsberg 070-4925560 

Banchef:   Mats Forsberg   070-6636463 

Säkerhetschef:  Kristina Karlsson  070-2864739 

Miljöchef:   Meddelas i PM 

Teknisk chef:  Oskar Andersson  070-2961327 

Teknisk kontrollant: Meddelas i PM 

Tekn. kontrollant VOC: Meddelas i PM 

Anmälan till tävlingen: 

Anmälan sker till Raceconsulting, www.raceconsulting.com  

Anmälan ska vara inkommen senast 2020-04-15 20:00.  

Eventuell efteranmälan öppnar 2020-04-15 21:00. 

Anmälan: 

Anmälan samt obligatorisk avlastning sker vid Sörmlands 

Brunnsborrning/FFM Kungsvägen 35 Flen.  

Anmälan öppen fredag 2020-04-24 kl 17:30-19:30 samt lördag 2020-04-25 

kl 07:00-10:00 

 



Besiktning: 

Besiktning sker vid Smörjcenter i Flen AB, Industrivägen 2. Besiktning 

även öppen fredag 2020-04-24 18:00-20:00. Övriga besiktningstider 

meddelas i PM. Alla fordon måsta lastas av vid anmälan, INGA andra 

fordon tillåtna vid besiktning p.g.a utryckningsväg. Möjlighet till 

TUSS-besiktning kommer finnas efter att samtliga tävlande fordon 

besiktats. Kom väl förberedda till besiktning för en smidigare hantering. 

Start och målplats: 

Malmahed, Malmköping 

Deltagare: 

Tävlingen är öppen för förare med licensklass A, B, C, Junior samt 

debutanter. Möjlighet att lösa PR-licens för kartläsare kommer att finnas. 

Max deltagarantal 200 st. 

Resultat och priser: 

Resultatgivning sköts av Raceconsulting. Prisutdelning kommer att ske 

löpande efter avslutning av klass. 

Tankning: 

Tankmöjlighet kommer att finnas efter SS 3 och SS 6 längs banan. 

Reklam: 

Reklamplats kommer att utnyttjas av arrangören. Arrangör ersätter ej 

skador som uppstår i samband med anbringandet av reklam eller 

nummerlappar. 

 

 



Trafikförsäkring för utlandsregistrerade tävlingsfordon: 

Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar 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 

bristfälligt 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. 

Insurance information for foreign registrated vehicles 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 excessfee 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.  

Tidtagning: 

Tider kommer att mäts med fotocell i start och mål. Resultat mäts med 

1/10-dels sekund. 

Tävlingsavgifter: 

Startavgift: 2100 SEK 

Utbildningsrally: 1000 SEK 

Debutant: 500 SEK 

Noter: 500 SEK 

Efteranmälningsavgift: 500 SEK 

 



Bilklasser och startordning: 

Debutanter 

A-B-C förare VOC/Mekonomen  

A/B/C förare samtliga 4 WD ( hopslagen ) 

A-B-C förare övriga 2 WD ( Suzuki cup som inte är Gr.N ) 

A/B förare Gr.N 0-1400 cc , Gr.F ( hopslagen ) 

C förare Gr.N 0-1400 cc , Gr.F 

A/B/C förare Gr.E ( hopslagen ) 

A/B/C förare Appendix K -74 2 WD ( hopslagen ) 

A/B/C förare Appendix K 75-90 2 WD ( hopslagen ) 

Utbildningsrally 

Återbud: 

Återbud lämnas på SMS 070-5940944 eller till magnus@rcsportodesign.se 

Upplysningar: 

Upplysningar ges på flensms@hotmail.se eller 070-4717947 

Boende: 

Malmköping kan erbjuda hotell och camping för de som önskar. 

 

Varmt välkomna till Flen! 

 

 

 


