


” Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella  
   tävlingsbestämmelser. ”  
 
” 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 vederbö-
randes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för 
sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. ”  
 
 
1.Tävlingsarrangör:  
Asarums Motorsällskap arrangerar rallytävlingen `”KarlshamnsSpecialen” den 28 mars i Belganet. 
KarlshamnsSpecialen är genom SBF/SVEMO certifierat som ett ”Grönt arrangemang”. 
 
2. Organisationskommitté: 
Ida Lidebjer Granberg, Robert Goude, David Pettersson, Mikael Jönsson, Simon Pettersson &                 
Filip Håkansson 
3. Tävlingsledare:  
Ida Lidebjer Granberg, 0763-17 27 10 
Bitr: Robert Goude, 0763-36 28 93 
4.Teknisk chef:  
Mikael Jönsson, 070-893 93 87 
5. Domarordförande:  
Björn Larsson, 070-554 51 02 
6. Domare:  
Magnus Månsson, 070-898 39 10 
7. Teknisk kontrollant:  
Ingvar Svensson, 070-962 81 24 
8. Miljöchef:  
Filip Håkansson, 072-332 43 67 
9. Tävlingens art:  
Nationellt rally på grus, banans längd är ca 41,6 km varav ca 
11 km är fördelat på 1 specialsträcka som körs 2 gånger. 
Tävlingen körs utan noter.  
10. Tävlingsplats:  
Danshallen, Belganet . Telefonnumer tävlingsdagen meddelas i PM 1. 
11. Tidsplan:  
Onsdag 3 Feb -                Anmälningstiden börjar (inbjudan offentliggörs)  
Fredag 18 Mars -   23.59    Anmälningstiden går ut 
Måndag 28 Mars -    07:00    Besiktningen öppnar på FoodTankers i Karlshamn, A-Besiktning                              
                              08:00    Anmälan öppnar. Anmälan görs efter godkänd besiktning,  
                                           Plats Danshallen Belganet 
                              08:00    Banan offentliggörs, Träningskörning på tävlingssträckorna efter denna              
                                           inbjudans publicering kommer att medföra startförbud. 
                              11:00    Första start, därefter 1 minuts startmellanrum. Flytande start. 
                           
                                           Slutbesiktning sker i anslutning till målgång. 
                                           Resultatlista kommer att anslås fortlöpande efter varje klass avslutande. 
                                           Prisutdelning kommer att ske i anslutning till serveringen, vid start/mål 
                                           vid Danshallen Belganet när alla tävlande gått imål. 
 
Karta till Besiktning, Släp Parkering och Start & Mål, kommer i PM 1 
Förarsammanträde för Ungdomsrally. Plats och tid meddelas i PM 1 
Genomgång med dem som ska åka med VIP-licens. Plats och tid  meddelas  i PM 1. 
  
12. Deltagare:  
Tävlingen är öppen för deltagare med gällande licens, A-B-C-U samt debutanter, för 2015. 
Deltagarantalet är maximerat till max 60st. Gallring kommer ske vid fler anmälda pga. Begränsat utrymme 
på serviceplatsen. Gallringsmetod: Betalningsdatum.   
Tävlingen är öppen för VIP-licenser, kan köpas i anmälan (Pris 250kr). Skall VIP-licens användas, notera 
detta i samband med anmälan. Det går bra att byta kartläsare  
mellan SS1&SS2, notera även detta på anmälningsblanketten under övrigt. 
 



13. Bilklasser/Startordning:  
Bil och förarklasser är indelat enligt nedan: 
Klass 1:  Debutanter 
Klass 2:  Ungdomsrally 
Klass 3:  4wd A-B-C 
Klass 4:  2wd Trimmat (2wd övrigt) A-B-C 
Klass 5:  2wd Otrimmat (VOC Mekonomen Rally, GrE , GrF, GrN –1400cc R1a&R1b ) A-B-C 
Klass 6:  AppK, Nya Veteran   A-B-C 
14. Reklam:  
Arrangören kan nyttja rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna.  
Ej anbringad arrangörsreklam medför en extra avgift på dubbel startavgift för den  
tävlande. 
Arrangören ersätter ej lackskador som ev. uppstår på grund av arrangörsreklam eller 
startnummer på bilen. 
15.Lagtävlan: 
Ingen lagtävlan. 
16. Särskilda bestämmelser:  

 Serviceplats intill start & mål. Service efter SS1. Enligt RY0.2T 

  Däck enligt gällande rallyreglemente. Endast registrerade sommardäck, 
samtliga fordon skall kunna visa upp homologeringshandlingar, GR E standard rallybil skall kunna             
styrka sin bils identitet. 

 Startmetod -  Med startljus.  

 Tidtagning sker med fotocell och 1/10 del av sekund. 

 Skyltning - Orange pilning och internationell skyltning 

 Försäkringar - Enligt trafikskadelagen. 
 
17. Tävlingsavgift: 
Startavgift 600kr  
Ungdomsrally och Debutanter kör Gratis (Asarums MS bjuder dessa på startavgiften), 
Startavgiften skall vara betald till  Asarums MS Bg 300-1575 senast den 22/3-2015 
Arrangören kommer att begära/behålla en administrationsavgift på 300kr om anmälan återtas efter 22 Mars 
kl.23.59.  
Efteranmälda betalar allt tävlingsdagen. 
en efteranmälningsavgift 600kr (600kr startavgift+600kr efteranmälningsavgift =1200kr totalt) . 
18. Anmälan:  
Anmälan skall i första hand göras på www.resultatservice.com. SBF:s anmälningsblankett skickas annars 
till Resultatservice, Munkarp 108, 
243 91 HÖÖR 
Senast den 18/3 kl 23:59 
Startbekräftelse samt PM skickas ut elektronsikt, var därför noga med att ange en 
korrekt e-post adress. 
19. Avlysning:  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samförstånd med 
Domarordföranden avlysa tävlingen om deltagarantalet understiger 40st., förbud från 
myndigheter eller forcé majeure. 
20. Priser, prisutdelning och särskiljning: 
Priser delas ut till topp 3 i varje klass och till topp 3 totalt. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören. 
Vid lika sluttid utförs särskiljning från SS1 & SS2 i nämnd ordning. 
Vi kommer även att lotta ut en Fri startavgift ink noter till ”Rally Blekinge 2016”,           
bland alla närvarande tävlande (Förare från Asarums MS & Olofströms MK är ej med i dragningen). 
Detta sker i samband med prisutdelningen. 
21. Återbud: Återbud fram till den 22/3 gör du på resultatservice.com  
Återbud efter den 22/3 skall mejlas eller ringa till Robert Goude,  
goudes_motorsport@hotmail.com eller 0763-36 28 93 
22. Upplysningar:  
www.asarumsms.com och evenemanget på Facebook ”KarlshamnsSpecialen” 
Robert Goude 0763-36 28 93 - goudes_motorsport@hotmail.com eller  
David Pettersson 070-651 49 27 - lightspeed_racing@hotmail.com 
23. Dispens Hastighet:  
Dispens från gällande hastighetsbegränsning på SS har sökts hos Länsstyrelsen, 
beslut meddelas med startbekräftelsen. 
24. Drivmedel:  
Det finns inga bensinstationer i närheten av start och målplats.  
Endast i Karlshamn (Avfart 52, vid MC Donalds. ST1 och Statoil)  
 



26. Respittid:  
Respittiden är 15 min. mellan två på varandra följande tidkontroller eller 30 min. 
för hela tävlingen. 
27. PM:  
PM utges i numrerad ordning till de tävlande, samtliga PM kommer att anslås i 
anslutning till serveringen, samtliga PM ska kvitteras av den tävlande. 
29. Servering:  
Vid Danshallen Belganet (Start & Mål). 
30. Mediarättigheter:  
Mediarättigheter gällande Rally Blekinge tillhör Svenska Bilsportförbundet och arrangören.  
31. Asarums MS Hemmaförare: Skall namnge 2st funktionärer som ska hjälpa till tävlingsdagen. Senast 
tisdagen den 22/3.   
 


