
 

                                 Inbjudan till 
Kägleborg-Sprinten 2017-09-23 

Ingår i               
 

         
                                                                                                                                1955 -2017  
                           

                             
Arrangör: SMK Södermanland i samarbete med SMK Arboga 

 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser samt denna inbjudan och eventuella PM. 
    
 
 

Organisationskommitté: Mats Henningson. Stefan Eriksson. Håkan Persson. Peter Ahlin. 

Tävlingsledare: Mats Henningson 070-7970770 
Säkerhets/publikchef: Stefan Eriksson 070-5138362 

                              Banchef: Peter Ahlin                   
                            Miljöchef: Sven Fredriksson   
                        Tekniskchef: Bo Rehn 
           Teknisk kontrollant: Jan Kolmbäck                0703132832 
            Domare orförande:   Erik Wahlqvist                070-5127061   
                              Domare:   Meddelas i PM 
  
  

 
Tävlingsform: 

 
 
 
 

 
Rallysprint: 3 omgångar, 3 varv varje omg = ca 2,7 km  =  Totalt ca 8,1 km 
Fotocells tidtagning med tiondels sekund  
Bantyp:  40% / 60% asfalt/grus. Rallycross/ Folkracebana. 
Tävlingens genomförande: Första omg. startar med bilar med 30 sek. mellanrum 
som genomför 3 varv enl. skiss, efter att dessa gått i mål startas nästa ekipagen osv. 
Andra och 3 omg. på samma sätt. Obligatoriskt att gå banan innan 
förarsammanträdet Kl: 09:30. och läs på banskissen.  
Codriver/Kartläsare: Det är fritt att byta kartläsare mellan omg. ( ej mellan ekipage). 
 

Tävlingsplats:  Fellingsbro Kägleborg Motorstadion  
 

                              Tidplan:  
                             Anmälan:  Anmälningstidens början 2017-08-30 stänger 2017-09-18 kl.24.00 

Öppnar tävlingsdagen kl. 06.45 och stänger 09.00 
 

                           Besiktning: B-besiktning börjar kl. 07.00  
Besiktning stänger kl. 09.20 
Besiktning vid startplattan tider meddelas i PM  

       Banans Offentliggörande: Banan offentliggörs tävlingsdagen kl. 06.45
 
 



 

                                Träning: Efter att inbjudan offentliggjorts är all träning förbjudet. Förare/kartläsare som ertappas 
kommer att beläggas med startförbud och vidarerappoteras till berört SDF. 
 

                         Första start:  Kl. 10.00.  
 

                       Slutbesiktning:  Kommer att ske vid målplatsen. 
 

                        Resultatlistan:  Anslås vid start / målplats /serviceområdet. 
 

               Förarsammanträde:   Genomförs 09.30 vid platsen meddelas i PM 
 

                                    
Deltagare: 

 

Licensklasser: A – B – C, ungdomsrally. 
 

Antal startande: Antal startande är begränsat till 70st. 
 

Gallring: 
 

1. Enligt Sjuklubbars reglementet 2017 
 
 

Tillåtna bilar: 
          Bilklasser/startordning: 

 
Klass 1 A/B/C, (hopslagen) alla 4 WD  
Klass 2 A-B-C, Alla övriga 2WD (i resp. förarklass) 
Klass 3 A-B (hopslagen) Gr N 0-1400 cc och VOC Mekonomen Rally, Gr F RWD och Gr F FWD 
Klass 4 C förare Gr N 0-1400 cc och VOC Mekonomen Rally, Gr F RWD och Gr F FWD 
Klass 5 A/B/C (hopslagen) Gr E 
Klass 6.a A/B/C, (hopslagen) Klassiker Appendix-K – 74 2 WD 
Klass 6.b A/B/C, (hopslagen) Klassiker Appendix-K – 75-90 2 WD 
Klass 7 Ungdomsrally 
 
Startordning: 7,4,5,6a,6b,1,2A,2B,2C,3  
 

 

   
                               Reklam: 
                                  

Arrangören kommer att utnyttja reklamplats 
Friköp kostar 1400 kronor 
Arrangören svarar ej för eventuella lackskador. 
 

 

Lagtävlan: 
 

Enligt gälland Sjuklubbars reglementet 2017  

Särskilda bestämmelser: 
Utrustning/däck: 

 
Serviceplatser: 

 
 
 
                             Vagnbok:  
                              
 
                              

 
Enligt SBF:s gällande sommardäcks reglementen 2017 RY. 
  
Arrangören kommer att anvisa en central serviceplats vid start- och målplatsen.  
Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente G2 och RY0.2T gäller. 
Eventuella spillvätskor och annat avfall tas omhand av den tävlande. 
 
Skall lämnas till den tekniska chefen vid besiktningen och återfås vid slutbesiktningen.  
Ej avhämtad vagnbok kan returneras mot en postförskottsavgift på 500 kr. 
 

 

Tävlingsavgift: Avgiften för A - B – C förare= 700 kr (varav 100 kr går till cupen) 
Ungdomsrally = 400 kr. (varav 100 kr går till cupen) 
VIP-licens 200 kr. kan köpas vid anmälan 
Avgifterna betalas kontant tävlingsdagen. 
 

 

Anmälan: 
 
 
 
 

Efteranmälan: 
 

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2017-09-18 kl:24.00 på adress: 
www.racead.se OBS. (endast E-anmälan)    
Startbekräftelse samt PM skickas endast ut elektroniskt  
så var därför mycket noga med att ange en korrekt E-postadress. 
 
Efteranmälan i mån av plats tom. 2017-09-22 kl.18.00  + 300 kr 
 

 



 

   
   

   
Avlysning: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarnas godkännande avlysa 

tävlingen om inte minst 45 deltagare anmält sig före anmälningstidens och vid 
förbud från myndighet, markägare eller annan Force Majeure.  
 

Priser: Hederspriser kommer att utdelas till  
Enl. Sjuklubbars reglementet. 
Vid prisutdelningen ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 
 

                            Poängberäkning: Enligt gällande reglemente 2017 
 

Särskiljning: Vid lika sluttid placeras den som har lägsta tid i omgång 1 därefter 2 osv. 
 

Prisutdelning: Prisutdelning sker klassvis efter protest tidens utgång. 
 

                                      Återbud: Vid återbud efter 2017-09-18 tas en administrativ kostnad ut på 300 kr.  
Vid ej anmält återbud före 2017-09-23 kl. 10.00  
debiteras en avgift på 700 kr. för A-B-C förare och 400 kr för ungdomsrally. 
Återbud kan endast lämnas på sms till 070-7970770 eller på mail till  
m.henningson@bredband.net 
 

Upplysningar och telefonnummer: 
                             
                                 Bensin och olja: 
                                            Maxtider: 

Plats för anslag: 
 
 
 

                            Telefonnummer till 
tävlingsledningen tävlingsdagen: 

Mats Henningson Dagtid 070-8430472, Kvällar och helger fram till 20.00 
070-7970770. eller m.henningson@bredband.net  
Det finns inga bensinstationer i närheten av start och målplats. 
Meddelas i PM. 
Eventuella PM och andra meddelanden kommer att anslås på                              
officiell anslagstavla vid HK. 
 
 
Mats Henningson 070-7970770 
 

 
Personuppgiftslagen: 

 
 
 
 
 

Ansvar: 
 

 
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. 
 
Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. 
FIA,Svenska Bilsportförbundet (SBF),specialidrottsdistiktsförbund (SDF), arrangör 
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller 
sakskador som under tävling drabbar deltagaren 
 

 Servering med Hamburgare, Korv, Dricka, Kaffe,            
mm. finns på plats.  

                                   Välkommen med din anmälan  
                                      Eller som Åskådare! 
                                

  
 


