
             Inbjudan till Stieg Ekströms Minne 

          Lördag 18 Juni 2022 

 Hallsbergs Motor Stadion 

 Allt överskott går till Nyckelfondens cancerforskning 

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. 
Ansvar. G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således 
inte utan vållande göras ansvariga 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 media form, offentliggör namnuppgifterna. 

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 = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor. 

1. Tävlingsarrangör 

 Teknis Motor Club Markgatan 28 A 703 55 Örebro 

2. Organisationskommitté 

 Kjell Jonsson, Owe Persson, Arne Kvismargård 

3. Tävlingsledare 

 Kjell Jonsson, 070-550 90 52 

4. Teknisk chef 

 Arne Kvismargård, 070-5705164 

5. Säkerhetschef 

 Owe Persson   070-5364324 



6. Banchef 

 Kent-Erik Johansson 

7. Domarordförande 

 Sven-Erik Svensson, 0706-514135 

 Domare 

 Marie Andersson 0702-255891 

8. Teknisk kontrollant 

  Anders Henrixon 0705-124036 
 
9. Miljöchef 

 Tomas Gerhard 

10. Tävlingsform 

 Rallysprint på 2,1 km som körs 3 gånger totalt 6,3 km. 

 Där alla tider räknas. Särskiljning 3,2,1. 

 Tidtagning sker med fotocell och 1/10-dels sekund. 

11. Tävlingsplats 

 Hallsbergs motorstadion,  Vissboda 905, 694 91 Åsbro 

 GPS kordinator 

                   WGS 84: N 59° 1.217', E 15° 2.674' 

                WGS 84-Decimal: 59.02028, 15.04457 

                RT90: 6544547, 1456310 

                SWEREF 99: 6542312, 502559 

 



 

12. Tidsplan 

 Depån öppnar fredag 17.00 

 Lördag 

 Anmälan/besiktning 07.00-09.00 

 Förarmöte  09.00 

 Obligatoriskt Master varv  09.30 valfri bil  

 Första start  10.00  

13. Deltagare/Gallring 

 A-,B-,C-,  förare kör tillsammans. 

 Min 40 stycken max 80 startande. 

 Gallringmetod  (fritt arrangören)  

 Finns plats för 3 föråkare kontakta  

 Morgan på 070-608 27 31 

14. Bilklasser - Startordning 

 Appendix 0-1300 cc 

 Appendix 1300-1800 cc 

 Appendix 1800-2000 cc 

 Appendix 2000 och uppåt 

 4 wd 

 2 wd 



15. Reklam 

 Arrangören kan komma att utnyttja sin reklamplats. Fri köp 
 kan ej ske. För ev lackskador ansvaras ej. 

16.  Lagtävlan 

 Ingår ej 

17. Särskilda bestämmelser 

 Start på SS sker med flagga och fotocell. 

18. Tävlingsavgift 

 1000 kr 

 Betalas på Swish nummer 1231846286 

 Senast 12 juni 

19. Anmälan/Besiktning 

Anmälan görs på www.raceconsulting.se senast  
12 juni kl 18.00 

 A- Besiktning utförs i depån av tekniker där bilen står 
 upp pallad utan hjul( för dom som inte har giltig)                   
 B-besikning som vanligt på sin plats i depån med hjulen 
 kvar 

20. Avlysning 

 Om färre än 40 anmälda vid anmälningstid utgång. 

 

21. Priser 

 Blommor till 1-2-3 i varje klass 



 Inga hederspriser (den kostnaden skänks direkt till 
 nyckelfonden) utlottning av stort prisbord på startnumren) 

22. Återbud/Efteranmälan 

 På mail till anmalan@rcsportodesign.se 
 Ev. efteranmälan på www.raceconsulting.se 

 Efteranmälan +200 kr 

23. Ansvar 

 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
 Bilsportförbundet (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. 

24. Upplysningar 

 Kjell Jonsson, 070-550 90 52 

25. Övrigt 

 Tävlingen körs i samarbete med Hallsbergs motor club 
 att hedra byggmästare Stieg Ekström som gjort mycket 
 för motorsporten. Allt överskott går till Nyckelfondens 
 cancerforskning.  

 Lotteri med skänkta priser kommer att finnas.  

 Servering finns på motorstadion. 

  

 Välkomna 



 

 

 


