
 

Inbjudan till Hedins Rallysprint den 2/10-2022 

 

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser. Den som deltar i 
tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för 
person eller sakskador som under tävlingen 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 medieform, offentliggör namnuppgifterna.  

 

1.Tävlingsarrangör: Toarps Motorklubb Borås 

Tävlingsdag: Söndagen den 2/10 - 2022.  

2. Organisationskommitte: Bernt Linden, Johan Helgesson, Mattias Nyman, Anders Ericsson, Johan Dahl samt Per 
Mikael Ekström. 

Tävlingsledare: Anders Ericsson 0703-750601 

Biträdande Tävlingsledare: Per Mikael Ekström  0705-271888 

Teknisk chef: Per Arvidsson  0725-091724 

Administrativ chef:  Bernt Linden  0706-506067 

Miljöchef: Mattias Nyman  0766-437127 

 

3. Tävlingens art: Lokaltävling Rallysprint, totalt 3 sträckor (1  SS som går 3 ggr).  Totallängden på tävlingen är cirka 
30 km varav ca 9 km är SS. Endast tillåtet med godkända grusdäck. Tävlingen körs enligt roadbook, genomkörningen 
på SS med standardbil, max 1 genomkörning per tävlande, max 50 km/h på SS under genomkörningen.   

4. Tävlingsplats: Start, mål, service, vid Bråts sjutfält, pilat från anmälan/bes, B-besiktning samt kärrparkering sker vid 
Borås Ridhus. Adress: Varbergsvägen 65  504 93 Borås.  

5. Tidsplan under tävlingsdagen 2/10: Anmälan: 07:00-09:00. B-Besiktning: 07:00-09:00. En person i besiktningen, 
antingen förare/kartläsare eller någon från servicen. Banans offentliggörande 07:00. Genomkörning SS med 
standardbil: 08:30-10:15. Förarsammanträde: 10:30 Första start 11:00.  

Resultat: Anslås vid målet efterhand som de tävlande kommer i mål och fastställs som prisprotokoll senast 30 min 
efter respektive bilklass avslutande. Därefter sker prisutdelning.  

6. Deltagare: A, B och C-förare med gällande licens för 2022. Antalet deltagare är begränsat till max 40 st. PR-licens 
för kartläsare kan sökas via SBF Appen och LOTS. Vid fler än 40 anmälda sker gallring enligt följande: 1: 
Anmälningsdatum. 2: Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.  

 

7. Bilklasser och Startordning:  
1.  A/B   4 WD      2. C  4 WD 
3.  A/B   2 WD      4. C  2 WD  
5.  A/B   1 WD      6. C  1 WD  



8. Tävlingsavgift: 900 kr, avgiften betalas in på Bankgiro:  695-7500 (Toarps mk), senast den 25/9 kl 18:00, märk 
inbetalningen med namn samt tävlingsklass, ev efteranmälan + 300 kr görs på 0706-506067 Bernt Linden.  
Elektronisk anmälan sker på www.raceconsulting.se.  
Sista anmälningsdag är Söndagen den 25/9 kl 18.00.  
Därefter ev. efteranmälan. 

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

10. Särskilda bestämmelser: Endast av SBF klassade sommardäck grus 2022 är tillåtna. Brandsläckare samt 
markskydd skall finnas vid samtiga seviceplatser. enligt RY 0,2T 

11. Priser: Priser utdelas till 1:an, 2:an, 3:an i varje klass. Särskiljning SS1, SS2 osv.  

12. Upplysningar: Bernt Linden 0706-506067 Anders Ericsson 070-3750601 

13. Återbud: Till anmalan@rcsportodesign.se tills anmälan stänger och efter det till Bernt Linden 0706-506067, vid 
ev återbud efter den 27/9 så förberhåller sig Toarps MK att ta ut en admininstrativ avgift på 500 kr. 

14. Maxtid: Maxtid per varv är 30 minuter.  

15. Resultat: Vid tävlingscentrat samt EM motorsport. 

16. Dispens från gällande hastighetsbegränsning är sökt hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

17. Försäkringar: Trafikförsäkring är obligatorisk, trafikskadelagen gäller hela tävlingen. Det är förarens skyldighet att 
omedelbart anmäla till tävlingsledningen ev. skada som man orsakat under tävlingen. Trafikförsäkring för 
utlandsregistrerade tävlingsfordon: 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. 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. 
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