
 

 

 

Flens MS med 

samarbetspartners 

 hälsar varmt välkomna till 

 

Rally ”Slottslunchen” 

 

2015-09-13 

 

 



1: Tävlingsarrangör, ort, datum: 

Nu kommer ett perfekt tillfälle att köra en liten tävling för att skjutsa er sponsor, sambo,    

förälder eller annan som ni vill tacka för hjälpen för den gånga rallysäsongen!! 

  Flens MS inbjuder till Rally Slottslunchen söndagen den 13:e september 2015 

  Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportsförbundets  

  Nationella tävlingsbestämmelser. Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och      

  på egen risk. FIA, SBF, SDF, arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras  

  ansvariga för person eller sakskador som under tävlingen 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 medieform offentliggör  

  namnuppgifterna. 

 

2: Organisationskommitté: 

  Tävlingsledare:  Christian Eriksson 070/4717947 

  Bitr. Tävlingsledare: Håkan Karlsson 070/8965293 

  Tävlingssekreterare: Kalle Fornander 073/9992028 

  Säkerhetschef:  Sven Karlsson  070/6276425 

  Miljöchef:   Alexander Eriksson 070/7217021 

  Domarordförande:  Robert Björling 070/5397726 

  Domare:   Boris Andersson 076/8362539 

  Banchef:   Mats Forsberg  070/6636463 

  Teknisk chef:  Oskar Andersson 070/2961327 

  Teknisk kontrollant: Mikael Lindkvist 070/5257257 

 



3: Tävlingsform och längd: 

  Onotat nationellt rally med B-besiktning på en fin sörmländsk byväg av hög kvalité. 

  Banans längd c:a 40 km med c:a 12 km grussträckor fördelat på 2 SS. 

  Efter första sträckan ingår det en lunchbuffé i slottsmiljö för förare och kartläsare.  

  Sedan är det serviceuppehåll för att därefter åka samma sträcka åt andra hållet. 

 

4: Start och målplats: 

  Start och mål sker vid Mekonomen Bilverkstad/Ingemars Garage, Bolmängsgatan 3 B, Flen 

 

5: Tidsplan: 

  2015-06-10    Inbjudan offentliggörs, anmälningstiden startar  

  2015-09-06    18:00 Anmälningstiden utgår 

   18:01 Ev. Efteranmälan öppnar 

  2015-09-13  08:00 Banan offentliggörs 

               08:00 Anmälan öppnar 

   08:00 Besiktningen öppnar 

   11:15 Första start vid Mekonomen Bilverkstad/Ingemars Garage   

 

6: Deltagare, antal och ev. gallring: 

Tävlingen är öppen för förare och kartläsare med giltig licens för år 2015 klass A, B & C . 

Möjlighet till PR-licens finns, löses vid anmälan till en kostnad av 200 SEK. Max antal 

startande är 100st, ev. gallring fritt arrangören. 

Endast förare eller anmälare har enligt inbjudan rätt att anmäla ekipage till tävling. 

Den som angivit anmälarlicens för team, företag eller internationell anmälarlicens och inte 

kan visa upp giltig anmälarlicens men som ändå vill starta, får deltaga mot erläggande av en 

tävlingsavgift. 



7: Inbjudna klasser och startordning: 

  Alla 4 WD 

  A-förare 2 WD 

  B-förare 2 WD 

  C-förare 2 WD 

  Appendix K Klass 1-10 

  A-förare Gr. N 0-1400/Gr. F/VOC Mekonomen/Gr. E 

  B-förare Gr. N 0-1400/Gr. F/VOC Mekonomen/Gr. E 

  C-förare Gr. N 0-1400/Gr. F/VOC Mekonomen/Gr. E 

 

8: Tävlingsavgifter: 

  Startavgift 1200 SEK  

  Startavgiften ska vara bokförd på PG 464937-2 senast 2015-09-06 kl. 18:00 

  Eventuellt efteranmälda betalar i anmälan. 

 

9: Anmälan: 

  Anmälan sker till www.resultatservice.com 

  Anmälan skall vara inkommen senast 2015-09-06 kl. 18:00 

  Vid eventuell efteranmälan tillkommer en efteranmälningsavgift på 500 SEK 

 

10: Återbud: 

Återbud görs till resultatservice.com alt lars.gren@resultatservice.se Vid återbud inkomna 

efter 2015-09-06 tas en administrativ avgift ut på 300 SEK 

 

 



11: Upplysningar: 

   Upplysningar ges på telefon 070/8965293 alt 070/4717947 

   Eller på: hakankarlsson2@hotmail.com alt. flens.thermotransport@live.com 

 

12: Priser, särskiljning och prisutdelning: 

Hederspris till varje femtal startande i varje klass. Prisutdelning sker efter tävlingens avslut. 

Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen tillfaller Flens MS. Särskiljning sker efter 

sträcktider på SS 1,SS 2. 

 

13: Service: 

En gemensam serviceplats finns anordnad, i övrigt serviceförbud. Tankmöjlighet finns ej 

längs tävlingsbanan. På serviceplatsen gäller regler enligt G 2.4 

 

14: Tillstånd och dispenser: 

Tillstånd för tävlingen har sökts hos Länsstyrelsen och dispens från hastighetsbegränsning 

på SS är sökt. 

 

15: Tidsangivelser: 

   Tidtagning på SS sker på 1/10 sek. 

   Tidtagning på transportsträckor på hel minut. 

   Fri ankomsttid till slutmål. 

   Idealtid anges i road-book och på tidkort. 

   Överskriden respittid medför uteslutning. 

 

 

 



16: Särskilda bestämmelser: 

All träningskörning och rekognosering på banan efter inbjudans offentliggörande medför 

bestraffning samt rapportering till berört SDF. 

   Pilning är av engelsk modell 

   Klassade däck enligt SBF:s reglemente 

   Start sker med digitala klockor och ljus. 1 minuts startmellanrum 

   Stödpilat från alla infarter till kärrparkering, anmälan & besiktning 

   Avlastning och kärrparkering vid Nordisk Däckimport, Brogetorpsvägen, Flen 

   Anmälan och besiktning görs vid Mekonomen Bilverkstad/Ingemars Garage 

   Slutbesiktning sker vid målgång vid Mekonomen Bilverkstad/Ingemars Garage 

   Reklamplats kommer att utnyttjas. Friköp kan göras mot dubbla startavgiften 

 

17: Information tävlingsdagen: 

All nödvändig information på tävlingsdagen kommer att finnas anslagen på startplatsen, vid 

Mekonomen Bilverkstad/Ingemars Garage, Bolmängsgatan 3 B, Flen 

   Telefonnummer tävlingsdagen: 0704717947 alt. 0708965293 

 

18: Avlysning: 

Arrangören förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen efter domarnas medgivande vid för få 

anmälda samt vid Force Majeure. 


