
Besiktning endast 1 person till bilen är med i besiktningshallen.
Tekniskchef: Per Söderbäck 073-590 16 75
Ändrad tid på fredagen besiktning mellan 17.30-20 följ anvisningar på plats båda dagarna. 
Lördagens tider (föråkare-20 kl 7.00-7.30) (20-40 kl 7.30-8.00)(40-60 kl 8.00-8.30)
(60-80 kl 8.30-9.00) (80-100 kl 9.00-9.30) (100-120 kl 9.30-10.00)

Debutant klass kommer finnas dom kör ss 1-2 start klockan 9.30 max 5st. startavgift 300kr.
MAX 5 st per team alltså 3st utöver förare och kartläsare. Mekaninkeranmälan ska vara ifylld och
lämnas in vid anmälan. Vid minsta sjuk symtom så stannar man hemma.
Vi kommer att köra med manuella tidkort också som kartläsaren fyller i själva tiden kommer skrivas på
whiteboardtavla utanför bilen och ska skrivas in i tidkortet. Man får sin incheckningstid när man gör
tummen upp åt tk personalen. 

Tänk på att hålla avstånd på serviceplatsen. 

Försäkring för utlandsregistreradefordon 
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 excess-fee that the one considered causing the accident is for this insurance 20 % of the
Swedish
price base fee 2020 (20 % of 47 300 SEK = 9 460 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.
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 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 2020 (20 % av 47
300
kr = 9 460 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor.
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