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INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER   
• Tävlingen anordnar i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets    
tävlingsbestämmelser, denna inbjudan samt ev. tillkommande PM och 
bulletiner.   
• Tävlingen ingår i FM/DM för Västra BF  
 Mega RallyCup   
Västra Historiska rallycup 
  
ANSVAR   
• Gemensamma regler 1.6. Den som deltar i tävling gör detta under eget 
ansvar och på egen risk. Berört Internationellt förbund (FIA, CIK-FIA, EFRA, 
IFMAR), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), 
arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för 
person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.   
  
ORGANISATIONSKOMMITTÉ   
•Fredrik Karlsson (Ordf.), Volker Fransson, Christer Johansson,  
Mikael Karlsson, Björn Johansson, Pierre Ellisson  
  
TÄVLINGSLEDNINGEN   
• Tävlingsledare: Pierre Ellisson 070-391 56 62   
• Säkerhetschef: Mikael Stoopendal 070-605 32 69   
• Banchef: Björn Johansson 070-694 11 36  
• Administrativ chef: Ann-Christine Fröjd Karlsson  072-253 21 54  
• Teknisk chef: Anders Larsson   
• Miljöchef: Joakim Tollesson 
  
TEKNISK KONTROLLANT   
• Marcus Larsson 070-581 55 29   
  

DOMARE   
• Domarordförande: Martin Edlund 070-773 46 88   
• Distriktdomare: Johan Ekström 070-821 22 31 
  
FAKTAFUNKTIONÄRER   
• Kommer att finnas i start på alla SS, namn meddelas i PM   
 

RESULTATGIVNING   
• Infinite Racing (http://www.infiniteracing.se/)   
  
TÄVLINGSFORM   
• Rally på distriktsnivå på vägar av mycket god beskaffenhet.   
• Fem specialsträckor med 100% grus om totalt ca 193 km varav ca 43 km 
fördelat på fem unika sträckor. Ingen sträcka går två ggr!   
• Noter gjorda av Patrik Barth   
• Hinder inner kommer att finnas utmed ss, balar samt andra hinder i orange 
färg 

 
 
 
 
 
 



 
TÄVLINGSPLATS   
• Start- och målplats Beamon i Mellerud   
• Pilat från Riksväg 45   
• Telefonnummer under tävlingen är 070- 285 79 91  
  
 
TIDPALN OCH INFORMATION   
• Anmälningstiden börjar i och med offentliggörande av denna inbjudan och 
stänger söndagen den 11 September kl. 24:00. Därefter kan man ev. 
efteranmäla sig fram till den 14 September kl. 18:00 mot extra avgift. OBS! Vid 
efteranmälan kan vi inte garantera tillgång på arrangörsnoter.   
• Anmälan och B-besiktning vid Kåbab i Mellerud kl. 06:00-10:00. Tidsplan 
besiktning meddelas i PM. 
Kärrparkering finns i anslutning till anmälan och besikting.  
Pilat från RV 45   
 

• Banan offentliggörs kl. 07:00 på tävlingsdagen. All form av träning på 
specialsträckorna är förbjudet efter denna inbjudans offentliggörande och 
kommer att bestraffas med startförbud. Ingen rekognosering av sträckorna är 
möjlig eller tillåten. 
   
• Startkuvert utges till tävlande mot visande av betalda tävlingsavgifter 
samt ifylld mekanikeranmälan.   
• Förarmöte Ungdomsrally kl. 9:00 i tävlingssekretariatet.   
• Första start ungdom 9.30, övriga startande kl 10.00  
• Efter målgång och slutbesiktning ställs bilen på presenning tills protesttiden 
gått ut.   
• Resultat anslås efter respektive klass avslutande.   
• Prisutdelning sker efter respektive klass avslutande.   
  
TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE   
• Flytande start tillämpas.   
• Transportsträckor genomförs med hjälp av roadbook på sedvanligt sätt.   
• Tidtagning sker med nedräknande klocka i starten och fotocell på mållinje och 
1/10-dels sekund   
• Särskiljning efter snabbaste SS1, därefter SS2 och så vidare.   
• Service endast tillåten vid serviceplats.   
• Maxtid för hela tävlingen är satt till 7 timmar   
  
DELTAGARE   
• A, B, C -förare samt ungdomsrallyt och debutanter med SBF:s giltiga 
tävlingslicenser för 2022.   
• För att få köpa noter krävs codriver-licens för både förare och codriver.   
• Max 150 startande.   
  
GALLRING   
• Efter i tidsordning inkommen anmälan.   
• Mega RallyCups deltagare.   
• Arrangören fritt.   
  
 
 



 
TÄVLINGSKLASSER OCH STARTORDNING    
• Ungdomsrally   
• A 4WD   
• A 2WD   
• A VOC Mekonomen Rally/Gr. F RWD och FWD/Gr. N >1400cc   
• A Grupp E   
• A Appendix K   
• B 4WD   
• B 2WD   
• VOC B Mekonomen Rally/Gr. F RWD och FWD/Gr. N >1400cc   
• B Grupp E   
• B Appendix K   
• C 4WD   
• C 2WD   
• C VOC Mekonomen Rally/Gr. F RWD och FWD/Gr. N >1400cc   
• C Grupp E   
• C Appendix K   
  
LAGTÄVLAN   
• Enligt Mega RallyCup   
  
TÄVLINGSAVGIFTER   
• Tävlingsavgift debutanter och ungdomsrally 500 SEK, 
 övriga klasser 2900SEK. Ska vara arrangören tillhanda senast söndagen den 
11 augusti på BG 434–5443. Eller swish nr 123 49 74 119 ej kontant betalning 
på tävlingsdagen. Glöm ej att skriva förarens namn klass och noter i 
meddelanderutan.   
• Notavgift 500 SEK, ange i anmälan om du vill ha beskrivande- eller 
siffernoter.   
• Vid efteranmälan tillkommer 500 SEK.   
• Vid avanmälan senast 2022 09 11 återbetalas hela tävlingsavgiften med 
avdrag för en administrativ avgift på 500 SEK samt notavgift, vid senare 
avanmälan – ingen återbetalning.   
• Om förare anmält sig utan att betala anmälningsavgiften och avanmäler sig 
efter sista anmälningsdagen kommer föraren att få en faktura från Dals MK på 
full anmälningsavgift med betalningsperiod om 10 dagar.   
  
ANMÄLAN   
• Elektronisk anmälan till Infinite Racing senast söndagen den 11 september kl. 
24:00.   
• Efteranmälan fram till torsdagen den 14 september kl. 18:00 görs på Infinite 
Racing. OBS! Efteranmälan kan EJ garanteras arrangörsnoter.   
• Alla anmälda licensierade förare i Dals MK SKALL tillhandahålla minst två 
namngivna funktionärer för att anmälan skall vara gällande! Annars ingen 
start!!  
Ej namngivna funktionärer medför nekad start!! 
Detta görs till Christer Johansson per telefon 070-365 94 85 
  
 
  
 
 



AVLYSNING   
• Tävlingen kan med domarens medgivande avlysas om ej minst 50 anmälningar 
inkommit vid anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare eller annan 
force majeure.   
  
SÄRSKILLDA BESTÄMMELSER / INFORMATION   
• Miljöstation finns vid serviceplats.   
• Toalett finns vid start och mål samt vid service platsen 
• Servering finns vid start och mål. Mat finns att köpa vid serviceplatsen.   
  

BESIKTNING   
• B-besiktning Kåbab i Mellerud pilat från RV 45   
  
TÄVLINGSBILAR   
• Ekipagen skall överensstämma med SBF:s tekniska reglemente för resp. 
klass   
  
 
 
DÄCK   
• Klassade sommardäck för 2019 enligt SBF:s reglemente samt enklare 
rallydäck enligt den dispens som Västra BF har fått godkänd av SBFs 
rallyutskott.   
  
SERVICEPLATS   
• Serviceplats Facklan Bäckefors  
• Pga. platsbrist endast ett servicefordon per tävlingsekipage.   
• Den tävlande ska upprätta godkänd serviceplats i enlighet med SBF:s 
Tävlingsregler Rally RY 0.2T 3.1 och Gemensamma Regler G 2.4. Brott mot 
dessa rapporteras till tävlingsledningen och bestraffas enligt RY 8.14 8.1 

   
  
REKLAM/VIDEOFILMNING   
• Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på bilarna enligt SBF:s 
regler. För ev. lackskador ansvaras ej. EJ anbringad reklam medför en avgift på 
2000 SEK (friköp).   
• Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske efter samråd och 
godkännande av tävlingsledningen.   
• Fastsättning av filmkamera i eller på tävlingsbilen ska vara utförd enligt TR 
5.23 och godkännas av teknisk chef vid besiktningen.   
  
PRISER OCH POÄNGBERÄKNING   
• Priser utdelas till de tre första i varje klass. Eventuella ej avhämtade priser 
tillfaller arrangören.   
• Poängberäkning enligt MEGA RallyCups serieregler.   
• Särskiljning vid lika totaltid -se ”Tävlingens genomförande”.   
• Prisutdelning – se ”Tidsplan och information.   
  
UPPLYSNINGAR   
• Fredrik Karlsson 070-285 79 91   
  

 

 



 

ÅTERBUD   
• Infinite Racing fram till tävlingsdagen. På tävlingsdagen till Ann Christine 
Fröjd Karlsson 072-253 21 54   
  
DISPENS   
• Dispens från gällande hastighethetsbegränsning har sökts hos Länsstyrelsen 
och beslut anslås på tävlingsdagen på den officiella anslagstavlan.   
  
BRÄNSLE   
• Bensin, diesel och E85 finns att tillgå vid Q-Star och Preem samt Tanka i 
Mellerud. Vid serviceplatsen i Bäckefors finns Circle K  bensin och diesel 
  
INLAGT UPPEHÅLL   
• Uppehåll för service är inlagd efter SS3. Se punkten ”Serviceplats”.   
  
RESPITTIDER OCH MAXTIDER   
• Respittiden meddelas i PM   
   
  
 
PLATS FÖR ANSLAG   
• Den officiella anslagstavlan finns vid huvudstart och slutmål.   
• Alla ändringar och eventuella tillägg av denna inbjudan kungörs genom 
numrerade PM, vilka anslås på den officiella anslagstavlan.   
• PM som tillkommer under tävlingsdagen kvitteras vid anmälan eller start på 
aktuell sträckan.   
  

ÖVRIGT   
• Alla anmälda licensierade förare i Dals MK SKA tillhandahålla två namngivna 
funktionärer för att anmälan skall vara gällande! Annars ingen start!!  
Ej namngivna funktionärer medför nekad start!! 
Detta görs till Christer Johansson per telefon 070-365 94 85 
  
FÖRSÄKRING   
• Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under hela tävlingen. 
Vagnskadeförsäkring gäller ej. Det är förarens skyldighet att omedelbart 
meddela tävlingsledningen om skador som man orsakat under tävlingen   
• Tävlande på svenska vägar, med fordon registrerade i utlandet, måste kunna 
uppvisa försäkringshandlingar som täcker skador på tredje parts egendom 
motsvarande en summa av 300 miljoner svenska kronor.   
• Insurance information for in foreign countries registered vehicles used i 

Sweden. Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registered 
vehicles, must be able to provide a third party liability insurance with a value of 
300 million SEK.   
  
 
 
 

 
 
 



 
PERSONUPPGIFTSLAGEN   
• 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 medieform offentliggör namnuppgifterna.   
  
  
  

Välkommen!  

 


