
 
 

 

 
Stenungsunds MS inbjuder till lokaltävling på: 

Furufjällsmotorstadion i Stenungsund:  
 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsregler och VBF´s 
tävlingsregler. 
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på egen risk och under eget ansvar. FIA, SBF, VBF, 
Stenungsunds MS, samt dess tävlingsledning och funktionärer kan således utan vållande göras 
ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 
 
Arrangör:   Stenungsunds MS 
 

Datum:   Lördagen: den 18/9 2021 
 

Organisationskommitté: Ulf Storm, Raymond Johansson, Ulf Örnqvist, Leif I Andersson. 
 

Tävlingsledare:  Ulf Örnqvist,  0706–477604 
Bitr tävlingsledare: Ulf Storm,  0709–999301 
Teknisk chef:  Raymond Johansson, 0733–330151 
Miljöchef:   Pelle Stahlgård,  0702–062112 
Banchef:  Leif I Andersson, 0705–487358  
  
Tävlingsform:  Lokaltävling.  

Rallyspecial på grus 2 SS på totalt 7 km. 
Central serviceplats vid start/mål. Genomkörning med masterbil.  

 
Tävlingsplats:  Start / Mål på Stenungsunds MS motorbana, Furufjäll 
  Kärrparkering & avlastning sker på Stenas asfaltsplan. 

Följ pilning upp till depå, anmälan & besiktning. 
   
Vägvisning:  Avfart 91 på motorvägen, kör sedan mot Ucklum där är det pilat. 
 

Tidsplan:  Banans offentliggörande, anmälningssekretariatet och B -
besiktningen öppnar 2021-09-18 kl.07:00 –10:30, samt att det är 1 
person/per bil som besiktigar. Besiktningen sker på resp. 
serviceplats. Obligatoriskt förarsammanträde: kl.10:15.  

      Genomkörning med masterbil kl 10:30. 
Första start: kl. 11:00 

 

Deltagare, antal,  A-B-C förare samt ungdomsförare med giltig licens. 
 EJ tillåtet att byta kartläsare eller dela bil. 

 Behov av att prova på licens anges vid anmälan! 
 Deltagarantalet är maximerat till 40 startande 
 
 
 



Gallringsmetod:  1. Komplett ifylld anmälan 
2. Inkommen i tid anmälan 
3. Fritt arrangören  

 
Tillåtna bilar, 1WD, 2WD & 4WD 
 
Startordning Som ovan. 

 

Reklam:   Arrangören kommer inte använda arrangörsreklam. 
 

Lagtävlan:   Förekommer ej. 
 

Särskilda  
bestämmelser:  Antal mekaniker per bil ska begränsas (2 per bil)  
 Kiosk försäljning genom ”fönster” eller utomhus ingen kontant 

hantering. Föranmälningsplikt till evenemanget. God spridning i 
depå/serviceplats 

                                           Serviceplats i depån. En, minst 6 kg, brandsläckare/tävlande skall vara                              
framtagen på serviceplatsen. 
Vid all körning skall halvljus vara tänt. 
Däck enligt SBFs godkända däcklista ”sommar” 
 

Startmetod:  Startljus med skrivande klockor. Startmellanrum minst 1 min. 
Maxtid för hela tävlingen är 6 timmar. Maxtid/SS är 6 minuter. 
Service efter SS 2, 30 minuter 

 

Tävlingsavgift: Tävlingsavgift Senior 1,000 kr, Junior 100 kr,  
   Engångs licenser köps via app SBF  

Avgiften betalas swich/kort tävlingsdagen i samband med anmälan. 
 

Anmälan Tävling Till: www.raceconsulting.se   Senast 12/9 18.00 
 

”Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen 
samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom 
ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör 
namnuppgifterna”. 
 

Avlysning:   Vid mindre än 25 anmälda vid anmälningstidens utgång eller 
annan force majeure äger arrangören rätt, att avlysa tävlingen. 
 

Priser:  Hederspriser utdelas till 1, 2, 3, i samtliga klasser.  
Särskiljning SS 1, SS 3.  
 

Återbud:  Senast Fredagen den 17/9, via sms till Magnus 070-5940944 
Eller till magnus@rcsportodesign.se 
 
Återbud efter detta, eller uteblivet återbud, faktureras tävlingsavgiften i sin 
helhet. 
 

Servering:  Lättare förtäring finns på serviceplatsen.  
Bensin:  Tanknings möjligheter finns inte inom tävlingsområdet.  
 
Upplysningar:  Ulf Örnqvist 0706-47 76 04 
 
Resultat:   Resultat anslås på officiella anslagstavlan. 
Anslagstavla:  Officiell anslagstavla finns vid Klubbhuset. 
 

 


