BORÅS MOTORKLUBB
Inbjuder till HIMLASPRINTEN lördag 18 juni 2022
Rallysprinttävling för rallybilar vid HIMLABACKEN, Borås
Tävlingen ingår i Västras Historiska Rallycup 2022 www.västrashistoriskarallycup.se

Tävlingsledning:
Tävlingsledare

Jan-Erik Asp

0700-661532

Teknisk chef

Ingemar Linuzon

0708-137370

Säkerhetschef

Bengt Johansson

0730-707303

Miljöchef

Thomas Damberg

0708-902118

Adm.chef/Resultat

Jennifer Hansson-Carlen 0703-732125

Tidtagningschef

Anton Folkeson

0730-628833

Tävlingsform/Tävlingens genomförande:
En LOKAL- rallysprinttävling med tillstånd enl SBF-reglemente för rallybilar:
www.sbf.se/Regler/Rally/ med max 40 startande. Tävlingen ingår som en deltävling i Västras
Historiska Rallycup 2022.
Totallängd är 7,28 km varav 5.58 km är SS. Ingen roadbook, endast pilning.
Underlag: 95% grus, 5% asfalt
Start- och målområde: vid Himlabacken, Borås
Maxtid: 5,5 timmar inkl lunchuppehåll
1 SS som körs 3 gånger. (Maxtid på SS 1-3 är 6 minuter)
Startmetod: Flagga nedräkning . Startmellanrum 60 sekunder.
Tidtagning sker med fotocell vid start- och målområdena.
Delad bil: Ange detta i anmälan så man kan göra byten så smidigt som möjligt för arrangören

Tävlingsplats:
Himlabacken, Borås

Tidigare I 15 övningsområde.På väg 27 tag av vid trafikplats
Osdal. Himlabacken ligger vid Varbergsvägen 55, Borås strax
intill Borås Ridhus. För utförligare vägbeskrivning se sista
sidan i denna inbjudan.

Telefonnr under tävlingen:

Jan-Erik Asp 0700-661532, Christer Folkesson 0706-414240

Tidplan:
Måndag 13/6

kl 18.00

Anmälan stänger

Fredag 17/6

kl 18.00-21.00

Frivillig administrativ incheckning och B-besiktning (endast)

Lördag 18/6

kl

Administrativ incheckning och B-besiktning(endast)

7.00-9.15

kl 7.00

Tävlingsbanan offentliggörs

kl 9.30

Förarsammanträde vid startområdet
En genomkörning av SS är obligatorisk före första start
bakom utsedd ledarbil av tävlingsledningen

kl 11.00

Första start. Efter två körda sträckor matuppehåll och
vid behov iordningställande av sträckan inför SS3.

Vid besiktningen vg se till att motorhuv och bagagelucka är öppna samt att kompletta
personliga skyddsutrustningar är lättåtkomliga i bagageluckan. Hjälmarna lägges i stolarna.
Prisutdelning se PM 1.
Antal och gallringsmetod:
Max antal startande är 40.Vid fler än 40 anmälningar sker gallring efter datum när
anmälningsavgiften har inkommit.Vid gallring har förare med erhållna poäng från tidigare
deltävlingar i Västra Historiska Rallycupen 2022 företräde.
Förarklasser och kartläsare:
Endast förare som innehar giltig SBF-licens i rally. För kartläsare skall giltig SBF-licens
innehas. Krav: Licensen skall uppvisas helst digitalt i SBF-appen vid den administrativa
incheckningen.
Bilklasser/Startordning:
Klass 1

tom 1961

oavsett cyl.volym

Klass 2-4

1962-64

0-1300 över 1600cc cyl volym

Klass 5

1966-71

oavsett cyl voly

Klass 6

1972-75

Klass 7

1976-81

upp till 2000 cm3

Klass 8

1976-81

över 2000 cm3

Klass 9

1982-90

Klass 10
.

övriga grp H, F, E Voc, 4wd ,A-B-C Förare - ingår ej i cupen- körs endast i mån
av plats. OBS!! Betalar på tävlingsdagen med SWISH- gäller endast klass 10

Däck:

Enl. SBF gällande reglemente

Lagtävlan:

Ingen lagtävlan

Särskiljning: Enl. RY 14.8

Anmälan och startavgift:
E-anmälan skall göras till Raceconsulting, www.raceconsulting.com och skall vara inkommen
senast måndag 6 juni 2022 kl 18.00 (sista betalningsdag för ordinarie tävlingsavgift)
Eventuell efteranmälan öppnar 7 juni kl 9.00 (Se nedan)
Ordinarie Tävlingsavgift: 1200:-- SEK Betala via SWISH 0706414240 (till Borås MK:s kassör
Christer Folkesson) uppgiv förarens namn, klubb, mobilnummer. OBS ! Anmälningsdagen
räknas när tävlingsavgiften finns på kontot .
Tävlingsavgift vid Efteranmälan 1.500:-- SEK: Vid efteranmälan 7 juni – 13 juni tillkommer
efteranmälningsavgift med +300:--SEK. Den 13 juni är sista betalningsdag för förhöjd
tävlingsavgift . Betala via SWISH 0706414240 (till Borås MK:s kassör Christer Folkesson) ,
Tävlingsavgiften vid efteranmälan är SEK 1200:-- + 300:-- = SEK 1500:-Möjlighet finns till Prova-på-licens för kartläsare
Avlysning:
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om ej fler än 30 deltagare anmält sig vid
anmälningstidens utgång den 6 juni 2022 kl 18.00
Reklam:
Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna.
Avanmälan och återbud:
SMS till:

0705940944

(OBS ! muntlig avanmälan godtages ej)

eller e-mail: anmalan@rcsportodesign.se
Avanmälan fram till 3 dagar före tävling till ovanstående adress, administrationsavgift tas ut
på 200:--SEK därefter full staravgift.
Bränsle, olja, luft, och el:
Finns EJ i anslutning till tävlingsplatsen
Miljö:
Borås MK är miljöcertifierade av SVENSK BILSPORT OCH SVEMO med miljöintyg gällande
tom 231024. Gäller även för våra tävlingsarrangemang i Himlabacken.

Depå:
Vid ankomst till området måste ovillkorligen depåpersonalens anvisningar följas för att alla
tävlingsekipage skall få plats. Släpvagnar parkeras utanför depå på särskild anvisad parkering.
Varje tävlande ansvarar för att varken oljor eller skräp lämnas kvar i depån. Alla tävlingsbilar
och servicefordon som används för transport skall ha en miljömatta/presenning under (endast
täckning under motorer för servicefordon/bussar).
All grillning med öppen eld eller glöd är ej tillåtet vid depåplatserna och kringområden.
Varje deltagare i tävlingen skall ha en egen brandsläckare placerad lätt tillgängligt vid sin
depåplats.
Plats för anslag av tillstånd, PM, samt övriga meddelanden:
Startområdet
Fika:Servering kommer finnas vid startområdet -Betalning sker endast med SWISH(kontantfritt)
Ändringar:
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar i denna inbjudan som kan föranledas av påbud
och tillstånd från myndigheter, markägare som dikteras av säkerhetsskäl eller påverkas av
färdigställandet av pågående ombyggnader av tillfartsvägarna till banan eller Force Majcure

Ansvar:
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.
Svenska Bilsportförbundet (SBF) , Specialidrottsförbund (SDF), arrangör, Västra
Historiska Rallycupen eller funktionär kan inte utan vållande göras ansvariga för personeller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.Tävlingen anordnas i
överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser samt denna
inbjudan. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till att
vederbörande personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister. Samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett mediaform offentliggör
namnuppgifterna.

Borås MK hälsar Er alla hjärligt välkomna till en, som vi hoppas trevlig och fartfylld tävling.

Frågor ställs till Jan-Erik Asp 0700-661532, Christer Folkesson 0706-414240

BORÅS MK - VÄGBESKRIVNING TILL HIMLABACKEN, BORÅS
Koordinater:

N 57.70524,

E 12.91053

Om du kommer RV40 från Göteborg eller Jönköping :
Tag av från RV40, avfart 83 vid Viaredsmotet RV27 mot Karlskrona
Vid trafikplats OSDAL ta höger avfart mot Viskafors, BORÅS C , Vid första rondellen tag första avfarten mot
höger BORÅS C, Ridhus. Vid andra rondellen kör rakt igenom mot BORÅS C
Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax intill Borås Ridhus. Följ järnvägen och
kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade järnvägsövergången till vänster
strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster efter järnvägsövergången in på
grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.
Om du kommer RV27 från Växjö:
Tag av från RV27, vid trafikplats OSDAL ta höger avfart. I rondellen ta av första till höger
mot BORÅS C, Ridhus. Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax intill Borås
Ridhus. Följ järnvägen och kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade
järnvägsövergången till vänster strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster
efter järnvägsövergången in på grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.
Om du kommer RV41 från Varberg:
Tag av från RV41 – första rondellen kör rakt igenom,
vid andra rondellen tag första avfarten till höger mot RV27/40 mot GÖTEBORG/JÖNKÖPING
Tag av från RV27, vid trafikplats OSDAL ta höger avfart. I rondellen ta av första till höger
mot BORÅS C, Ridhus. Himlabacken ligger vid gamla Varbergsvägen 55 strax intill Borås
Ridhus. Följ järnvägen och kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade
järnvägsövergången till vänster strax efter Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster
efter järnvägsövergången in på grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.
Om du kommer från Borås Centrum
Kör Varbergsvägen ut mot Rydboholm/Ridhus
Följ järnvägen på höger sida och kör över den första ljusreglerade/med bommar bevakade
järnvägsövergången till höger strax innan Borås Ridhus och ta sedan direkt till vänster
efter järnvägsövergången in på grusvägen. Efter ca 100 meter finns depån på höger sida.

