
 

 



 

 
Inbjudan till SMK Södermanlands Rallytävling 

Mälarrallyt 2012-05-12 
Arrangeras i samarbete med Taxinge MK, Strängnäs AMS samt Gnesta MK. 

 
Tävlingen ingår i; Svenska Rallycupen, Distriktsmästerskap för Söd/Västmanlands SDF, Distriktsmästerskap 

för Stockholms BSF samt Förbundsmästerskap för Nedre Norra BSF.  
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser 
samt denna inbjudan och eventuella PM. 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. 
    
    
 

Organisationskommitté: Mats Henningson, Fredrik ”Dodda” Eriksson, Ellinor Persson, LG Lundvall, Sune 
Johansson, Stefan Eriksson, Thord Söderberg, Hans Henningson, Jan Kolmbäck, Christer 
Abrahamsson. 

Tävlingsledare: Mats Henningson 070-7970770 
Biträdande tävlingsledare: Thord Söderberg 073-9769964 

Banchef: Fredrik ”Dodda” Eriksson 076-4009898 
Säkerhetschef: Stefan Eriksson 070-5138362 

Publiksäkerhetschef: Christer Abrahamsson  
Teknisk chef: Jan Kolmbäck 070-313 28 52 

Domarordförande: Roland Andersson 070-5224275 
Teknisk kontrollant: Henrik Hedlund  

Resultat: Claes Eklöv www.raceconsulting.com 
Domare: Jöran Pettersson Stockholms BSF 

Notskrivare: Gunnar Barth 
Miljöchef: Lennart Jansson 

  
Tävlingsform: 

 
Nationell Rallytävling (RY) för rallybilar. Banans längd är ca 18 mil, varav ca 5 mil är 
specialsträcka fördelat på 7st SS som körs en gång vardera på mycket fina och 
utslagsgivande sörmländska rallyvägar. Tid räknas på 10-delar av sekund (fotocell).  
Tävlingen körs med arrangörsnoter, men inga noter i klass 7 enligt reglemente för SRC. 
Klassiker/App-K bilar som önskar köra med noter är välkomna i klass 3-4 (2wd). 

  
Tävlingsplats/Rally-HK: 

 
Start & mål samt Rally-HK vid Isstadion i Eskilstuna. 

Anmälan: 
 

Besiktning: 
 

Öppnar lördagen 12 maj kl. 06:30 vid Rally-HK Isstadion och stänger kl. 11:30 
 
A-besiktning öppnar lördag 12 maj kl. 07:00 vid Arver Lastbilar AB (Scania) på Mått 
Johanssons väg 48 i Eskilstuna och stänger kl. 12:00. 
 

Banans offentliggörande: Programförsäljning börjar på morgonen fredag den 11 maj. 
 

Träning: Efter det att inbjudan offentliggjorts är all träning på de vägar som ingår i tävlingen 
förbjudet. Förare/kartläsare som ertappas kommer att beläggas med startförbud och 
vidarerapporteras till berört SDF. 
 

Första start: Kl. 11:01 lördag den 12 maj startar första bil från Isstadion Eskilstuna 
 

Slutbesiktning: Slutbesiktning sker i samband med målgång.   
 

Resultatlistan anslås: Anslås löpande på resultattavlorna vid Rally-HK Isstadion. 
 

Förarsammanträde: Genomförs för ungdomsrally och föråkare vid sekretariatet i Rally-HK kl. 08:30 
 



 

 
Licensklasser: A – B – C –förare, Ungdomsrally samt utländska förare med gällande EU-licens. 

 
Antal startande: Antal startande är begränsat till 200 st. 

 
Gallring: 

 
Eventuell gallring sker enligt följande ordning: 
 

1. Anmälans ankomstdatum. 
2. Datum för betalning på PG-konto. 
3. Arrangören fritt. 

 
Bilklasser & startordning:   

 Klass 8. Ungdomsrally 
 Klass 7. A/B/C Hopslagen. Klassiker/App-K -81. Ej noter i denna klass. 
 klass 1. A 4wd 
 klass 3. A 2wd 

 Klass 5. A/B - C Volvo Org + Gr.N 0-1400 Hopslagen A/B (SRC poäng i resp klass) 
 Klass 6. A/B-C Gr.E Hopslagen A/B, (SRC-poäng i respektive klass) 
 klass 2. B/C 4wd Hopslagen 
 klass 4. B-C 2wd Ej hopslagen 

 Startordningen lottas i respektive klass 
 

Reklam: 
 

Om arrangörens reklamplats nyttjas så meddelas detta i startbekräftelse. 
 

Lagtävlan: 
 

Ingen lagtävlan kommer ske. 

Utrustning/däck: 
 

Serviceplatser: 
 
 
 
 
 

Vagnbok: 

Enligt SBF:s reglementen för 2012. Endast sommardäck är tillåtna. 
 
På grund av den stora geografiska spridningen kommer tävlingen att ha 2 st 
serviceplatser med service efter SS2, SS4 & SS5 som inte ligger i anslutning till start & 
målplatsen. Servicehäfte med info, karta och utförlig vägbeskrivning i Roadbook-format 
kommer att finnas till försäljning. Presenning skall användas och det åligger tävlande att 
använda arrangörens miljöstationer för eventuellt avfall. 
 
Skall lämnas till den tekniska chefen vid besiktningen och återfås vid slutbesiktningen.  
Ej avhämtad vagnbok kan returneras mot en postförskottsavgift på 500 kr. 
 

Anmälan & Avgifter: Endast elektronisk anmälan på www.raceconsulting.com senast måndagen den 30 
April kl 18:00. Startbekräftelsen samt PM skickas ut elektroniskt så var därför mycket 
noga med att ange en korrekt E-postadress. 
 
Tävlingsavgiften för A - B – C förare är: 2200 kr, Ungdomsrally: 1200 kr.  
 
Arrangörsnoter kostar: 400 kr.  
 
Tävlingsavgiften + eventuell notavgift skall finnas på SMK Södermanlands  
PG. konto: 32 46 88 -1 senast den 30 april. Ange: Namn, personnummer, 
Licensklass och bilklass. 
 
Anmälningen eller betalningens datum påverkar inte startordningen då lottning tillämpas 
inom respektive klass. Se till att anmäla er i god tid då antalet startande är begränsat. 
 
Förare med fri start betalar kostnaden för eventuella noter och efteranmälningsavgift. 
 
Efteranmälan + 500 kr. Efteranmälan mottages ej efter söndagen den 6 maj. 
Efteranmälda betalar avgifterna kontant på tävlingsdagen och kan ej garanteras noter. 
 



 

Avlysning: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, med domarens medgivande avlysa tävlingen 
om inte minst 125 deltagare anmält sig före anmälningstidens utgång och/eller vid 
förbud från myndighet, markägare eller annan Force Majeure. 
 

Priser: Hederspriser kommer att delas ut till 1 per påbörjar 4-tal i varje klass. 
Vid prisutdelningen ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 

Poängberäkning: Enligt gällande reglementen. 
 

Särskiljning: Vid lika sluttid placeras den som har lägsta tid på SS1 först, därefter SS2 osv. 
 

Prisutdelning: Prisutdelning sker ca en timme efter respektive klass avslutande. 
 

Återbud: Återbud lämnas till claes@raceconsulting.com och är fritt fram till söndagen den 6 
maj, men efter det tas en administrativ kostnad ut på 400 kr och de som beställt noter 
får betala ytterligare 400 kr.  
Vid ej anmält återbud före tävlingens start lördagen den 12 maj kl. 11.00 debiteras en 
tilläggsavgift på 2200 kr. 
 

Upplysningar och 
telefonnummer: 

 

Mats Henningson, dagtid 070-843 04 72 och kvällstid 070-797 07 70. 
Thord Söderberg 073-976 99 64 

Dispens från 
hastighetsbegränsning: 

 

Meddelas i PM. 
 
 

Bensin och olja: 
 

Finns vid Statoil Vasavägen 1, samt Q-star Strängnäsvägen (automat), Preem 
Strängnäsvägen i nära anslutning till Rally-HK Eskilstuna, samt vid ett ställe utmed 
servicebilarnas färdväg. 
 

Respittid/Maxtider : 
 

Meddelas i PM. 
 

Plats för anslag: 
 

Eventuella PM och andra meddelanden kommer att anslås på officiell anslagstavla vid 
Rally-HK Isstadion. 
 

Telefonnummer till 
tävlingsledningen 

tävlingsdagen: 
 

Meddelas i startbekräftelse. 

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 mediaform offentliggör 
namnuppgifterna. 
 

Servering: 
 

Servering finns vid Rally-HK Isstadion samt enklare vid serviceplatserna. 

 
Varmt välkommen med Din anmälan! 

 


