
 

 

Eskilstuna MK inbjuder till 
EMK-Kannan 12/9 2020 

 

Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBFs 

nationella tävlingsregler för rally, samt denna 

tävlingsinbjudan. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19 
 
I spåren av Covid19 och gällande restriktioner så körs Emk-kannan 2020 som en publikfri tävling. 
Inga kartor eller program kommer att säljas. Inga obehöriga kommer att släppas in vid HQ på 
Ekebybanan eller vid besiktningen. 
Publik uppmanas att hålla sig borta från arrangemanget och de ingående tävlingssträckorna. 
 
- I varje deltagande team tillåts max 4 personer. Dessa måste namnges innan tävlingsdagen. 
- En inpasseringskontroll kommer att finnas där enbart personer uppskrivna på listan kommer att tillåtas 
in på Ekebybanans område. 
 
-Tävlingen kommer att köras utan fysiskt tidkort för att minimera sociala kontakter ytterligare. 
Detta kommer att kräva att Co-drivern har tillgång till en smartphone. 
 
- Anmälningsförfarandet vid tävling kommer att ske som en "Drive-Thru". 
  Ni sitter kvar i bilen hela tiden och får handlingarna utdelade genom en glipa i nedvevad ruta. 
 
- Vid besiktning tillåts endast föraren av bilen i hallen. 
- Vid minsta symptom på sjukdom så skall ni stanna hemma! 
- Ingen avanmälningsavgift kommer att tas ut vid sjukdom med undantag för ev beställda noter. 
- Mera information gällande åtgärder kommer närmare tävling. 
 
- Visa respekt för varandra och Håll avstånd! 
  Tack! 

 
 



 

”  Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, 

Svenska Bilsport- förbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller 

funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som 

under tävling drabbar deltagaren.  ” 

”  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. ” 
 

 

 

1  Arrangör: Eskilstuna MK, Box 271, 631 04 Eskilstuna tfn. 016-51 58 37  www.eskilstunamk.com 

 

 

2. Organisationskommitté:  H-E Insulander, Kjell Eriksson, Anita Pentell, Jonas Lagergren, Björn Olsson                       

Anders Malmström, Andreas Nilsson, Lars Tenglin, Åke Berg, Sune  

Vesterlund, Ronny Jansson. 

 

3. Tävlingsledning 
 

    - Tävlingsledare:          Kjell Eriksson. 070-5834823 
 

  - Bitr tävlingsledare:  Björn Olsson, Jonas Lagergren  
 
    - Teknisk chef:               Per Karlsson 

 

    -Förbundsdomare/ordförande: Annica Karlsson 070-2522643 
 

  - Domare:                     Roland Andersson 070-5224275 
 

   - Teknisk kontr:              
 

   - Miljö :Folke Matrosow 

 

   -Tävlingssekreterare:  Anita Pentell 0706504532 
 

 

4.  Övriga chefsfunktionärer och centrala funktioner: 

Tävlingskassör;               H-E Insulander 070-3435751 

Banchef:                         Anders Malmström 070-8269722 
 

Säkerhetschef                  Lars Tenglin 070-6421610 , Åke Berg 070-7180740  
 

Serviceansvarig:          Kåge Olsson 
 

Resultat:                         www.raceconsu lt ing . se  
 

Notskrivare:                Patrik Barth 
 

 

5.   Tävlingens form, art och längd: ca 41 km SS fördelat över 5 olika sträckor av absolut 

toppkvalité. Totala tävlingslängden blir ca 212  km 

 

5b.  Tracking: Tävlingen  genomförs med trackingsystem från Raceconsulting. 

Enheter kommer att finnas att hämta ut på fredagskvällen samt lördagsmorgonen enligt tidsplan. 

6.  Tävlingsplats:    

- HQ är belägen på Ekebybanans område i Eskilstuna. 

- Kärrparkering är belägen vid Ekebybanans närhet i Eskilstuna. 

 
  

6b. Besiktning. Sker vid Bilia i Eskilstuna, A- besiktning öppen fredag kväll.17.00 – 21.00 

http://www.eskilstunamk.com/


 

Lördagens tider meddelas i Pm 1 (Ev. TUSS besiktning endast fredag kväll.) 
 

 

7. Tidsplan 
     Måndagen den 20/7:                           Inbjudan publiceras på www.raceconsulting.se 
     Onsdagen den 26/8: Kl 18.00             Anmälningstiden utgår 

 
Fredagen den 11/9: kl 16.30 - 20.30.  Anmälan öppen 
Fredagen den 11/9:  kl 17.00-21.00.    Fri A-besiktning, Bilia 
Fredagen den 11/9:  kl 19.00 - 21.30    Trackingsystem kan hämtas ut på HQ 
Lördagen den 12/9: kl 07.00 - 09.30     Trackingsystem kan hämtas ut på HQ 
Lördagen den 12/9: kl 06.30- 09.45.   Anmälan samt besiktning öppen, Ekebybanan. A-besiktning Bilia Eskilstuna 
Lördagen den 12/9: kl. 10.00               Första start, Ekebybanan 
Lördagen den 12/9: kl. ca 14.30.         Första bil i slutmål. 

 
8.  Respittid: Respittiden är max 30 minuter för hela tävlingen. 

 

 9. Deltagare: Tävlingen är öppen för Ungdomsrally, A-B-C  förare. Max 220 startande.               

    Gallring sker efter 
       1. Ej komplett ifylld anmälan 
       2. Anmälningsdatum. 

       3. Arrangören fritt 
 

 10. Klasser samt Startordning 

Ungdomsrally 

Klass 1.  A-förare 4wd inkl. AppK 4wd 

  Klass 2.  A-förare 2wd 

  Klass 3.  A-förare VOC Mekonomen, Grp F, Grp N 0-1400cc, R1a 

  Klass 4.  B-förare VOC Mekonomen, Grp F, Grp N 0-1400cc, R1a 

Klass 5.  A/B-förare  GrpE.  

Klass 6.  A/B/C-förare AppK -81 (2wd)  

Klass 7.  B/C- förare 4wd inkl. AppK 4wd 

Klass 8.  B-förare 2wd 

Klass 9.  C-förare VOC Mekonomen, Grp F, Grp N 0-1400cc, R1a 

Klass 10. C-förare GrE 

Klass 11. C-förare 2 WD 

 

11.  Reklam: Arrangörsreklam kan komma att anbringas. Enligt SBFs reglemente RY 1.4.1  
 
12.  Särskilda bestämmelser 

Efteranmälda startar sist i sin förarklass inom respektive klass. 

Obs! Av säkerhetsskäl startar efteranmälda i klass 11 först. 
 

 

OBS!! All träning på tävlingsvägarna efter denna inbjudans offentliggörande är förbjuden. Deltagande 

förare/kartläsare, som ertappas med att rekognosera på de vägar som kommer att ingå i tävlingen kommer 

oåterkalleligt berört ekipage att beläggas med startförbud. 
 

13. Däck och utrustning:  Enligt SBFs reglemente för rally 

 

14. Service och miljö: 
 

 - En längre service om ca 45 min efter SS2 vid HQ på Ekebybanan. 

- En kortare service om 10 min efter SS4 längs banan där möjlighet till tankning finns. 

 

Ingen tillgång till bensin vid HQ.  

Obs! Endast 1 service ekipage per startande 
 



 

Samtliga tävlingsbilar skall placeras på presenning, absorberingsmedel/ 
-material samt behållare för uppsamling av vätska skall finnas vid varje ekipage. En presenning 
skall även finnas tillgänglig för servicefordonet. Obs! 1st 6kg brandsläckare vid resp. 
tävlingsbil/team på servicearean. All försäljning och dyl. skall godkännas av tävlingsledningen.



 

15.  Tävlingsavgift: 3200:-  + ev. noter, se nedan. 

 

 Ungdomsrally:  1400:- 
 

Arrangörsnoter: 500:- utarbetade av Patrik Barth. Önskad typ av noter, siffer eller beskrivande skall        
anges vid anmälan. 

 

Efteranmälningsavgift: 500:- 
 

Startavgift.  Skall betalas via BG 5184-8653 eller swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens 
konto senast tisdagen den 8/9 

Märk betalningen med namn samt klass. 

 
 

18.  Anmälan: Sker via www.raceconsulting.se 
 

 

19.  Avlysning: Arrangören kan avlysa tävlingen om inte minst 130 förare finns anmälda vid 
anmälningstidens utgång, om vederbörliga tillstånd ej erhållits eller annan force majeur. 

 

Obs! Tävlingen kan komma att ställas in med kort varsel om nya direktiv från berörda 
myndigheter uppkommer. 

 

 
 

20. Priser: Kommer att utdelas till 1,2,3an i varje klass. 
Ev. Särskiljning SS 1, SS 2, osv.  
Prisutdelning sker efter protesttidens utgång. 

 

21.  Återbud, via mejl eskilstunamk@swipnet.se eller via SMS 070-6504532 
     

    Ingen avgift för återbud tas ut vid sjukdom med undantag för ev beställda noter. 
 

22.   Upplysningar: Kansli 016-51 58 37 dagtid . Anita 070-650 45 32  ej efter kl. 21.00 
 

 
 

23.  Resultatlista: Anslås digitalt via www.raceconsulting.se 
Liveresultat kommer att publiceras via samma sida. 

   
  24. Slutbesiktning: Sker vid målet. 
 

 
 

Boende: Vi rekommenderar Vilsta Sport hotell (Hotell ,Vandrarhem o camping). Ange koden 
EMKkannan2020 för rabatterat pris. 

 
I övrigt hänvisas till Turistbyrån. Alternativ till Eskilstuna MK. 

 

 

Välkomna 
Tävlingsledningen 

 

mailto:eskilstunamk@swipnet.se

