
          

 

INBJUDAN  

Ragundadalens RC inbjuder till rallytävling Kärleksstigen den 5/3 2022 
Ingår i Hälsingeserien 

 
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, denna 
inbjudan samt ev. PM. 

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig 
för person- eller sakskador som under tävling 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 och oavsett mediaform, offentliggör namnuppgifterna.” 

Covid 19, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

1.Tävlingsarrangör 
Ragundadalens RC, Hammarstrand 2022-03-05 
 

2.Organisationskommitté 
Björn Ericsson, Jan-Erik Karlsson, Jon Pettersson, Bengt-Åke Wikstén, Anders Wiklund 
 

3.Tävlingsledare Björn Ericsson  073 803 66 90 
  Bitr.Tävlingsledare Gudrun Hodell 070 303 92 62 
4.Säkerhetschef Ulf Jernström  070 698 58 77 

5.Domarordförande Lars-Ola Eriksson 073 075 51 71 
   Domare  Meddelas i PM 
 
6.Teknisk kontrollant Per Persson  073 833 65 36 
   Teknisk chef  Anders Wiklund 070 643 93 41 
   Miljöchef  Meddelas i PM 



 
7.Tävlingsform 
Rallytävling på vintervägar med en total längd av 64 km varav 29 km SS fördelat på 4 sträckor  
(2SS som körs 2ggr) Rekognoscering max 2 varv, ej tävlingsbil och max hastighet 50 km/h 
 
8.Tävlingsplats 
Start- och målplats samt service, Hotell Hammarstrand, Gullbacksvägen 16, Hammarstrand 

9.Tidsplan  
Administrativ incheckning öppnar 5/3, kl 7.00 
B-besiktning lördag 5/3, kl 7.00 – 9.00 vid Hammarstrands Bil & Däckservice Centralgatan 42, Hammarstrand 
TUSS, Frivillig A-besiktning lördag 5/3, kl 7.00 – 8.00 vid Hammarstrands Bil & Däckservice, till en kostnad av 
200:-  föranmäls till teknisk chef senast 27/2 2022.  
Banan offentliggörs lördag 5/3, kl 7.00  
Rekognoscering lördag 5/3, kl. 8.00 – 11.00 
Första start kl. 12.00 
Resultat finns på raceconsulting.se. 
Prisutdelning sker efter avslutad tävling. 
 
10.Deltagare och gallring 
Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens. A-, B-, C-förare och deltagare i ungdomsrally.  
Tävlingen är maximerad till 100 startande. Gallring fritt arrangör.  
 
11.Bilklasser och startordning 
Ungdomsrally 
Appendix K, MNBF Veteran, Grupp H-74 
Standardklass A-, B-förare = VOC, Grp F, Grp N<1400, Grp E 
Standardklass C-förare = VOC, Grp F, Grp N<1400, Grp E 
2WD A-förare 
2WD B-, C-förare 
4WD A-, B-, C-förare 
 
Ingen lagtävlan. Sammanslagning av klasser kan ske vid för få startande, sammanslagning sker till närmast 
större klass inom respektive grupp. 
 
12.Tävlingsavgift 
A-, B-, och C-förare 1500:-. Ungdom 0:-  
Avgifter betalas in till BG 5753-6914 eller Swish 123 015 78 59 senast 2/3 . 

Efteranmälan fram till 2/3 kl. 18.00 mot en tilläggsavgift på 300: - 
 

13.Anmälan 
Anmälan sker till raceconsulting.se 
Anmälningstiden utgår söndag 27/2, kl 18.00 
 



 
14.Avlysning 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att efter domares medgivande, avlysa tävlingen om inte minst 30 
förare anmält sig vid ordinarie anmälningstids utgång, om arrangören nekas erforderliga tillstånd eller vid 
annan force majeure. 
 

15.Särskilda bestämmelser 
Elektronisk nedräknande klocka med tjuvstartsfotocell används vid start. Tidtagning på mållinje med fotocell. 
Flytande start med 1 minuts mellanrum. Vid klassuppehåll kan längre startmellanrum förekomma. 
För att få ha ombordkamera skall den vara monterad vid besiktning och dokumenterad i 
besiktningsprotokollet. 
Service vid Hotell Hammarstrand, plats finns för tävlingsbil och en servicebil. 
Däck: Rallybilar enligt gällande reglemente 2022.  

16.Reklam 
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente anbringa reklam på de tävlandes fordon. 
 
17.Priser 
Hederspriser kommer att utdelas till en per tretal startande i varje klass.  
Särskiljning efter sträcktid SS1, SS2 osv. 
 
18.Upplysningar 
Jon Pettersson 070 587 82 54 

19.Återbud 
Alla återbud sker till: anmalan@rcsportodesign.se 

20.Media/PR ansvarig 
Meddelas i PM 

21.Dispens 
Dispens från hastighetsbegränsning är sökt, meddelas i PM 
 
22.Bensin och olja 
Finns att tillgå i Hammarstrand, endast 95 oktan. 
 
23.Inlagt uppehåll 
Inget uppehåll inlagt 

24.Respittid 
Respittid är max 15 minuter mellan två, på varandra följande, TK eller 30 minuter för hela tävlingen. 
 
25.Plats för anslag, PM samt övriga meddelanden 
Officiell anslagstavla för PM och övriga handlingar kommer att finnas vid Hotell Hammarstrand. 
Startbekräftelse, PM samt resultatlista kommer att finnas hos Raceconsulting.se 
Inga utskick kommer att ske brevledes inför eller efter tävling. 



26.Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingen 
Björn Ericsson 073 803 66 90 
 

Övrigt 
Rekommenderat boende på Hotell Hammarstrand 0696-107 80, ange rally vid bokning. 

 

Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar 
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 300kr). Värdet på försäkringen är 300 
miljoner kronor. 

 

 

 

Ragundadalens RC hälsar dig och ditt team välkomna! 
 

 
 

 


