
 

INBJUDAN


”Rally på enklast möjliga vis” 



 

Ansvar.  

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s regelverk, Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser och gällande mästerskapsregler i rally för 2022, denna inbjudan med dess tilläggregler 
och eventuella bulletiner. Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Internationella 
förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangören eller 
funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- och/eller sakskador som under tävlingen 
drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och dess team har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till 
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att låta arrangören, inom 
ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggöra namnuppgifterna.


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 insurance does not comply with 
Swedish laws the third party liability insurance hold by The Swedish Automobile Sports Federation will be 
eligible. The excess-fee that the one considered causing the accident is for this insurance 20 % of the Swedish 
price base fee 2020 (20 % of 47 300 SEK = 9 460 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.


Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige. 

Deltagare i tävling/uppvisning på väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredjepartsförsäkring 
med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfällig 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 2020 (20 % av 47 300 kr = 9 460 kr). Värdet på 
försäkringen är 300 miljoner kronor.    


1.Tävlingsarrangör: 
Olofströms Motorklubb arrangerar rallytävlingen ”Olofströmssprinten med Sparbanken i Karlshamn” den 17 
september 2022 i Vilshult strax utanför Olofström.  

Tävlingen ingår i DM för Södra Bilsportförbundet. Olofströmssprinten med Sparbanken i Karlshamn är genom 
SBF/SVEMO certifierat som ett ”Grönt arrangemang”. 

2. Organisationskommitté: 

Björn Borgqvist, Ola Bengtsson, Karina Karlsson, Emil Svensson, Pehr Wänggård Persson och Siw Joelsson.

3. Tävlingsledare:   
Björn Borgqvist, 073-034 06 16, bborgqvist@hotmail.com

3.1 Biträdande Tävlingsledare: 
Ingemar Evaldsson, 070-591 65 23

3.3 Banchef: 
Ola Bengtsson, 076-856 30 67

3.4 Serviceplatschef:  

Meddelas i PM1

4. Säkerhetschef: 
Pehr Wänggård Persson, 073-032 58 01

5. Domarordförande:  

Magnus Månsson, 070-249 46 39 

5.1 Domare:   
Jonas Bengtsson, 072-203 55 55

6. Teknisk chef:   
Emil Svensson, 073-814 54 14

6.1. Teknisk kontrollant:   
Gert Andersson, 070-883 81 95 

6.2 Miljöchef:  

Jan-Åke Lundqvist, 070-938 43 49




 

7. Tävlingens art:  

Nationellt rally på grus av sprintkaraktär. Banans längd är ca 50 km varav ca 29 km är fördelat på två 
specialsträckor (en sträcka som körs två gånger). Tävlingen körs utan noter.

Sträckan har tidigare använts i bland annat SM och är en riktigt krokig och fin rallyväg!

Start-, mål- och serviceplats bara några hundra meter från målet på sträckan.


Det är första gången på över 15 år som Olofströms MK arrangerar tävling på egen hand och

vår målsättning med tävlingen är att det ska vara så enkelt som möjligt för alla inblandade, både tävlande och 
funktionärer. 

Det blir en väldigt kompakt tävling där allt är samlat på samma ställe och det inte krävs att man har någon med 
sig som kan köra servicebilen.


8. Tävlingsplats:   
HQ: Vilshult, strax norr om Olofström.  

Serviceplats i anslutning till start och målplats.

Gående B-besiktning på serviceplatsen – ytterligare instruktioner och tider meddelas i PM1

Officiell anslagstavla kommer att finnas vid HQ. 


9. Tidsplan:  

Söndag 17 juli (prel) 	 	     -       	 	 Anmälningstiden börjar (inbjudan offentliggörs)  

Onsdag 7 september 		 23:59    	 	 Anmälningstiden går ut 

Tisdag 13 september 		 23:59	 	 	 Tävlingsavgiften ska vara oss tillhanda

Lördag 17 september		 07:30	 	 	 Anmälan öppnar, plats meddelas i PM1

	 	 	 	 07:30	 	 	 Banan offentliggörs

	 	 	 	 10:00	 	 	 Förarsammanträde för debutanter, föråkare och utb.rally

	 	 	 	 11:00	 	 	 Första start, 1 minuts startmellanrum, flytande start tillämpas

	 	 	 	 14:00	 	 	 Första bil i slutmål, ca tid beroende på antal startande

	 	 	 	 	 	 	 Resultatlistor anslås löpande efter att klasser gått i mål

	 	 	        ca 16:00	 	 	 Prisutdelning

	 	 	 	 

10. Deltagare - Licensklass - Gallring - Antal: 
Tävlingen är öppen för alla förare med gällande svensk/internationell licens för 2022, utländska förare med EU-
licens, samt debutanter och ungdomsrally.

Max antal startande är 80 st.

Eventuell gallring sker först enligt, fullgjord anmälan ( anmälan och betalning genomförd )

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring i samarbete  Södras DM.

Eventuell gallring sker efter anmälningstidens utgång.




 

11. Tillåtna bilar, bilklasser och startordning 
Debutanter 


Ungdomsrally


Appendix K -1975 

Appendix K 1976 – 90


A, B, C -förare 4WD alla


A -förare – Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) 

A -förare – Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400,)

A -förare – Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F)


B -förare – Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) 

B -förare – Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400)

B -förare – Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F)


C -förare – Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) 

C -förare – Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400)

C -förare – Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F)


12. Tävlingsavgift: 

Tävlingsavgift 1.900 SEK

Tävlingsavgift Ungdomsrally: 950 SEK 

Tävlingsavgift Debutanter: 500 SEK

Förare upp till 25 år tävlande för klubb tillhörande Södra Bilsportförbundet med gällande licensklass C-förare i 
Standard A och Standard B betalar 950 kr.

Friköp av arrangörsreklam: 3.000 SEK

Tävlingsavgiften ska finnas registrerad på Bankgiro 5540-7886 tillhörande Olofströms MK senast 13/9 2022 kl. 
23:59

Eller betald via Swish till 123 454 15 79, märk betalningen med namn och bilklass.

För sent inkommen betalning behandlas som efteranmälan. 


Återtagen, ej betald anmälan, efter 2022-09-13, kan komma att faktureras en avgift på 50% av tävlingsavgiften

Tävlingsavgiften kan återbetalas i följande fall:

1. Om tävlingen inte genomförs.

2. Till tävlande vars anmälan inte godtas.

3. Om återtagande av anmälan sker före 2022-09-13 kl. 23:59 (Återtagande av anmälan efter 2022-09-13 ingen 
återbetalning)

4. Inställd tävling p.g.a. orsaker hänförbara till force majeure (50 % av erlagd tävlingsavgift)


13. Anmälan:   

Anmälan skall i första hand göras på www.resultatservice.com senast den 7/9 kl. 23:59 

(SBF:s anmälningsblankett skickas annars till Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 Höör)

Startbekräftelse samt PM skickas ut elektroniskt, var därför noga med att ange korrekt e-postadress


14. Avlysning:   

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samförstånd med domarordföranden avlysa tävlingen om  
deltagarantalet understiger 50 st, förbud från myndigheter eller force majeure. 




 

15. Särskilda bestämmelser:   

• Träning är ej tillåten efter denna inbjudans utsändande. Ej heller att gå, cykla eller på annat sätt uppehålla sig 

på specialsträckan

• Däck enligt gällande reglemente.

• Service endast tillåten på anvisad plats och enligt SBF: s regler (se RY 0.2T miljöföreskrifter).

• Engelsk pilning med gul pil kommer att användas.

• På SS sker start med startljus/startflagga och tidtagning på tiondels sekund. 

• Försäkringar enligt trafikskadelagen.

• Flytande starttid kommer att användas till sträcka två.


16. Reklam:   

Vi förbehåller oss rätten att anbringa reklam, enl RY 1.4.1

Friköp av reklam kostar 3000 kronor.

Olofströms MK ansvarar ej för eventuella lackskador.


17. Priser, prisutdelning och särskiljning: 

Priser utdelas till plats 1,2,3 i var klass.

Vid samma sluttid gäller i första hand bästa tid på SS1, SS2, SS3 osv.


18. Upplysningar:   

I första hand via mail eller sms till:

olofstromsmk@gmail.com

Björn Borgqvist, 073-034 06 16, bborgqvist@hotmail.com

Ola Bengtsson, 076-856 30 67


19. Återbud 
Så länge ordinarie anmälningstid är öppen kan den tävlande via sitt anmälningskonto göra avanmälan. Efter 
ordinarie anmälningstid sänds avanmälan med epost till lars.gren@resultatservice.se


20. Media-/PR-ansvarig:   

Ola Bengtsson, 076-856 30 67


21. Dispens hastighet:   

Dispens från gällande hastighetsbegränsning på specialsträckorna har sökts och beviljats hos Länsstyrelsen.


22. Bensin och olja:   

Tankmöjligheter meddelas i PM1


23. Inlagt uppehåll:   

Serviceuppehåll mellan SS1 och SS2 på minst 30 min.


24. Respittid:   

Respittiden är 15 min. mellan två på varandra följande tidkontroller eller 30 min. för hela tävlingen. 


25. PM:   

PM utges i numrerad ordning till de tävlande. Samtliga PM kommer att anslås i anslutning till HQ.


26. Telefonnummer tävlingsdagen:   

Meddelas i PM1




 

27. Servering:   

Enklare servering typ grillad korv kommer att finnas i anslutning till serviceplatsen

 

28. Mediarättigheter:    
Mediarättigheter gällande Olofströmssprinten med Sparbanken i Karlshamn tillhör Svenska Bilsportförbundet 
och arrangören.   


30. Förare från arrangörsklubben: 

För att anmälan från tävlande för Olofströms MK skall accepteras gäller följande:

Tävlande från hemmaklubbarna skall hjälpa till med förberedelser veckan innan tävling och med återställning av 
vägar och lokaler veckan efter tävlingen. Vid behov kan det även krävas att funktionärer motsvarande ens egen 
kompetens ordnas till tävlingen.


Välkomna till Olofströmssprinten med Sparbanken i Karlshamn 2022! 


