
 
Taxinge MK Inbjuder till 

TRENDAB-Rallyt 
2014-06-07 

 
 

Tävlingen ingår i  
 7-Klubbars Autoexperten RallyCup och GruppE cupen 
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s 
internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser samt i enlighet med denna 
tävlingsinbjudan och ev. PM. 
 
Arrangör: Taxinge MK 
Organisationskommite: 
Tävlingsledare: Jan Ludde Lundin 
Bitr. tävlingsledare: Conny Rådén 
Tävlingssekreterare: Helena Ågren 
Banchef: Sune Johansson 
Säkerhetschef: Christer Abrahamsson 
Miljöansvarig: Meddelas i PM1 
Teknisk chef: Jan Kolmbäck 
Data/resultatansvarig:  
Distriktsdomare: Mats Henningsson 
Domare övrigt: Elinor Persson 
Distriktstekniker: Meddelas i PM1  
 
Tävlingens art och längd: Trendab-rallyt är ett Rally i RS-format 
och som omfattar totalt ca: 96 km, varav ca: 34 km SS fördelat på 
6 specialsträckor. (3ss x 2) 
 
Start och målplats: Vid Almnäs G:a Ing 1. Pilning från E20 
avfart 140, Nykvarn. Första start 11.01  
 
Deltagare: Tävlingen är öppen för deltagare med giltig A, B, C, -
licens, juniorlicens för utbildningsrally. 
 
Tillåtna bilar och klasser:     Startordning:Bilklasser:   
Klass 1 4WD A,B,C-förare   
Klass 2a 2WD A-förare , 2b 2WD B-förare,2c 2WD C-förare   
Klass 3ab Gr.N 0-1400cc VOC Mekonomen Rally och GrpF rwd 
A,B-förare  
Klass 4 Gr.N 0-1400cc VOC Mekonomen Rally och GrpF rwd C-
förare 
Klass 5 Gr.E A,B,C-förare 
Klass 6 App.K -81.  A,B,C-förare 
Klass 7 Utbildningsrally, junior 
 
Startordning:  7-4-5-6-1-2a-2b-2c-3ab 
   
Däck och utrustning: Enligt SBF:s rallyreglemente för år 2014 
 
Reklam: Arrangören kommer att utnyttja de platser på bilarna 
som är tillåtna för arrangörsreklam.  
 
Deltagarantal och gallring: Deltagarantalet är begränsat till 
180st. Gallring sker enligt följande metod: 
 

1.     Ej komplett ifylld anmälan. 
2. Efter anmälningsdatum. 
3.     Tidigare deltagande i cupen har förtur 
 

Besiktning: B-Besiktning, sker i anslutning till Start/Målplatsen, 
pilat till vagnparkering och besiktning ( Tid meddelas i PM 1)  
Slutbesiktning sker vid målplatsen. 
 
Service:Endast anvisade serviceplats får användas, för övrigt 
gäller serviceförbud enl. Rally 02.T och miljöföreskrifterna skall 
följas. 
 

 
 

 
 
 
Tävlingsavgifter  
Tävlingsavgiften är 1700 sek.  
Utbildningsrally 800sek. 
Telefon och efteranmälan = + 300 sek. 
Betalning kan med fördel göras med kort vid anmälan. 
OBS återtagen anmälan kan göras utan kostnad t o m Månd. 
2/6. Vid återtagen anmälan efter månd 2/6 uttages en adm. avgift 
på 300 sek. Anmält ekipage som ej meddelar arrangören 
återbud debiteras hel tävlingsavgift. 
 
Anmälan:Anmälan skall vara TMK tillhanda senast Måndagen 
den 2 jun 2014 kl:1800 på adress: 
        www.racenet.nu      OBS. (Endast E-anmälan) 
Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att 
delta i tävlingen samtyckt till att personuppgifter registreras i 
tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom 
ramen för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör 
namnuppgifterna. 
 
PM1 startbekräftelse: PM1 och Startbekräftelse sänds digitalt till 
anmäld E-post. 
 
Avlysning: Arrangören äger rätt att med domarnas tillstånd 
avlysa tävlingen om icke minst 80 st tävlande anmält sig vid 
anmälningstidens utgång eller annan force majeure. Arrangören 
förbehåller sig rätten till varje ändring i denna inbjudan som kan 
dikteras av säkerhetsskäl eller annan force majeure samt 
ändringar som SBF kan komma att besluta om. 
 
Försäkringar Trafikförsäkring gäller. Vagnskadeförsäkring gäller 
ej. 
 
Särskiljning Vid lika antal sekunder erhåller den som har lägsta 
sek-antal på tävlingens första sträcka den bättre placeringen., om 
inte detta ger utslag särskiljer följande sträckor i turordning. 
 
Priser: Priser kommer att utdelas till 1:an, 2:an och 3:an i varje 
klass. Prisutdelningen sker när resp. klass är avslutad. Ej 
avhämtade priser tillfaller arrangören. Resultatlistan kommer att 
skickas till Anmälare och deltagande Klubbar (ej deltagare)samt 
kommer att finnas på TMK:s och resultat- hemsidor. 
 
Banans offentliggörande: Banan offentliggörs Lörd 7 jun kl: 
0800. All träning och övrig rekognosering på i tävlingen ingående 
specialsträckor är förbjuden efter denna inbjudans 
offentliggörande, brott mot detta medför omedelbar uteslutning 
samt rapport till respektive SDF. 
 
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, 
FIA, Svenska Bilsportförbundet, Taxinge MK, funktionärer och 
markägare frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade 
skador, olycksfall o. dyl. 
 
Upplysningar: 
Janne ”Ludde” Lundin 076-948 62 99 
www.taxingemk.se  
 
Tel. Tävlingsdagen 076-948 62 99 

 

 

http://www.racenet.nu/
http://www.taxingemk.se/

