
  
INBJUDAN till  
Svenskt Mästerskap Rally-Sprint 

Svenskt Mästerskap i Rally (SM) och Svenskt Mästerskap för Juniorer (JSM). 

4 – 5 februari 2017 
 

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser, 

SM bestämmelserna, denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande bulletiner. 

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. 

Internationella förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbund 

(SDF), arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för 

person- och/eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och 

funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörande 

personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom 

ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna 

 
1.  ARRANGÖR 
SMK Söderhamn 
Box 75 
826 22 Söderhamn 
 
2. ORGANISATIONSKOMMITTÉ 
Hans-Erik Berg, Sven Ulrik Olsson, Kalle Andersson och Hans-Åke Flink. 
3-8. TÄVLINGSLEDNING 
Tävlingsledare   Kalle Andersson 070 265 39 66 
Tävlingssekreterare  Sven-Ulrik Olsson  073 848 59 00  
Banchef    Göran Eriksson 070 513 81 04  
Säkerhetschef    Nils-Erik Nilsson 070 567 33 75  
Tekniskchef    Hans-Åke Flink 070 300 00 05 
Miljöchef   Per Strand  070 581 66 61  
Central Presschef  Sören Emmervall 08 626 33 17 
Lokal Presschef   Carlerik Johansson 070 659 25 12 
Domarordförande   Torbjörn Johansson 070-345 93 06 
Domare    Annsofie Carlsson 070 534 21 71  
Domare    Gudrun Hodell  070 303 92 62  
Tekniskkontrollant  Lars-Åke Persson 070 510 78 73 
Resultat Resultatservice  Lars Gren  070 533 98 34  
 
 
 
 
 
 



9. TÄVLINGENSFORM: Tävlingen genomförs i två steg. 
1. Lördag 4/2. Kval till söndagens SM-sprint. Rally SM 4 klasser. JSM 2 klasser.  
En specialsträcka som körs tre gånger. Totalt ca, 15 km varav 7 km SS per varv. 
Start mellanrum 1 minut. Tiden från alla åken räknas. 
Antal som går vidare till SM sprinten meddelas i bulletin. 
2 st genomåkningar. Arrangörsnoter erhålles ej. 
2 st genomåkningar inför söndagen SM-sprint. Arrangörsnoter erhålles ej. 
 
2. Söndag 5/2. SM sprint. 2 klasser. 2WD, 4WD 
En specialsträcka som körs två gånger. Totalt 3 km SS per varv. 
Kval: 2 åk. Snabbaste tiden räknas. Antal som går vidare till finalen meddelas i bulletin. 
Final: 2 åk. Sammansräknad tid räknas.  
 
10. TÄVLINGENS PLATS 
Start och målplats samt tävlingens HQ är förlagd till Helsinge Motorstadion. 
Tävlingens presscentra, officiella anslagstavlan samt den centrala serviceplatsen. 
GPS-koordinater till infarten:  
WGS84 DDM (lat, long) N 61° 16.2109', E 17° 6.6672' 
WGS84 DD (lat, long) 61.27018, 17.11112 
RT90 6795670, 1570062 
Anmälan och besiktning är förlagd till Opus Bilprovning Söderhamn. A-besiktning. 
 
 
11. TIDSPLAN 
Tidsplan kan komma att justeras beroende på SVT. 
Söndag 161130 kl. 18.00 Sista anmälningsdag med ordinarie tävlingsavgift. 
Fredag 170203 kl. 17.00–21.00 Administrativ incheckning och besiktning, Opus Bilprovning Söderhamn. 
Lördag 170204 kl. 07:30 – 09:00 Genomåkning och notskrivning. 
Lördag ca kl. 11.00 Tre kvalomgångar. 
Direkt efter avslutade kvalomgångar genomförs prisutdelning för Rally SM. 
Lördag 17:00 – 19:00 Genomåkning och notskrivning inför söndagens Sprinttävling max 2 gånger. 
Söndag kl. 09,10 – 11,30 Två kvalomgångar. 
Söndag ca kl. 12,20-13,50 Final 
Tävlingen kommer att varvas med Rallycross sprint.  
Direkt efter avslutad final genomförs prisutdelning. 
 
 
12. DELTAGARE OCH GALLRING 
Mästerskapet är öppet för deltagare med giltig licens. Max 80 deltagare. 
A-,B- och C-förare med svensk nationell/internationell licens äger rätt att tävla om SM Sprint. 
Kartläsare/co-driver med giltig nationell/internationell licens eller utländsk licens äger 
rätt att delta i SM-Sprint. 
Utländska förare med utländsk licens får deltaga i tävlingen men EJ köra om SM Medaljer. 
Max 80 startande. Överstiger antalet anmälda vid anmälningstidens utgång 80 st. har SMK Söderhamn, 
Rallyutskottet och SBFs kansli fri gallringsrätt. 
Rallyutskottet och arrangören har rätt att utse ”Wild Cards”. 
Bortgallrade förare kan tas med som reserver för eventuella återbud. 

 
 
13. DELTAGANDE BILAR 
Enligt SM-bestämmelserna.  
Startordning meddelas i Bulletin. 
 
 
14. REKLAM 
SBF avser att disponera sin rätt till reklam på vindrutan, enl RY 8.6. 
Arrangören förbehåller sig rätten att enl. SBFs reglemente anbringa reklam på de 
tävlandes fordon, se även kommande Bulletiner. 
Friköp medges ej. 
 
 
15. LAGTÄVLAN 
Lagtävlan förekommer ej. 



 
 
16. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
Däck enligt SBF:s reg. lista för vintersäsongen 2017 är tillåtna. 
Max 6 däck. Däcksmärkning kan komma att ske i samband med besiktning. 
Depå, Service, Miljö 
SMK Söderhamn är en miljöcertifierad förening. 
Miljöföreskrifter G2.4  ska följas. 
Max en (1) servicebil/buss per startande tävlingsbil tillåts. 
Takning sker på sin egna serviceplats.  
All försäljning på serviceplats skall godkännas av tävlingsledningen. 
Film och videorättigheter tillhör Svenska Bilsportförbundet. 
 
 
 
17. TÄVLINGSAVGIFT 
Anmälan 2 300 SEK  
- Följande ingår i tävlingsavgiften: 
- en tävlingskarta 
- en Road Book 
- ett officiellt program 
- startnummer för tävlingsbil 
- arrangörsreklam (reklam meddelas i Bulletin) 
- SBF:s reklam (reklam meddelas i Bulletin) 
 
Avgifter insättes på BG 206-0986. Ange SM sprint och förare. 
För att anmälan ska anses komplett ska tävlingsavgift vara giroförd senast 
Måndag 2016-12-05. 
Inbetald tävlingsavgift återbetalas enligt följande: 
Hela tävlingsavgiften: 
1. Till dem vars anmälan inte godtas. 
2. Återtagen anmälan före 2016-11-30  kl. 18,00. 
Tävlingsavgiften minus en administrativ kostnad på 500 SEK: 
3. Återtagen anmälan efter 2016-11-30 kl. 18,00 men före 2016-12-30 kl 18.00. Detta gäller även vid 
inställd tävling pga orsaker hänförbara till force majeure. (godkänt av SBF). 
Ingen återbetalning: 
5. Återtagen anmälan efter 2016-12-30 kl. 18,00. 
 
18. ANMÄLAN 
Elektronisk anmälan görs på adress www.resultatservice.com eller på SBF:s anmälningsblankett som  
Sänds på adress: Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 HÖÖR. 
Logga in på ditt anmälningskonto och välj tävling för att göra din anmälan.  
Har du inget anmälningskonto finns det instruktioner för att skapa detta på sidan för att göra Login mot 
anmälningssystemet. 
Slutinstruktion och övrig information om tävlingen till de tävlande kommer att finnas tillgängligt via den 
tävlandes anmälningskonto på www.resultatservice.com 
Ingen telefonanmälan godtages.  
Anmälan arrangören tillhanda senast 2016-11-30 kl. 18,00. Anmälningar gjorda efter anmälningstidens 
utgång skall godkännas av rallyutskottet. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att 
delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens 
dataregister samt att SMK Söderhamn inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör 
namnuppgifterna. 
 
19. AVLYSNING 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med SBF och domare avlysa 
tävlingen om inte minst 20 st. deltagare (10/klass) anmält sig vid anmälningstidens utgång, vid 
förbud från markägare, myndighet, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure. 
Arrangören förbehåller sig rätten att varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras 
som säkerhetsskäl eller force majeure samt ändringar som SBF kan komma att besluta. 
 
 
 
 

http://www.resultatservice.com/


20. PRISER 
Lördag: Hederspriser till de tre första i respektive SM klass. 
Söndag: SM-tecken kommer att utdelas till 1-2-3:an i respektive bilklass. 
Hederspriser utdelas till 1-2-3:an i respektive bilklass. 
Närvaro av förare och co-driver vid prisutdelning krävs av de tre första i varje 
mästerskapsklass. 
 
21. AVANMÄLAN 
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 
 
22. UPPLYSNINGAR. Nils-Erik Nilsson ”Nicko” 070 567 33 75  
   
23. ÖVRIGT 
LOGI. SM-veckan Söderhamn. Boka så snart som möjligt. Se boende möjligheter på dessa länkar: 
www.visitsoderhamn.se 
 
 
 

Välkomna till en trevlig Rallyhelg under SM-veckan! 

mailto:lars.gren@resultatservice.se
http://www.visitsoderhamn.se/

