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Ansvar.  

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s regelverk, Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser och gällande mästerskapsregler i rally för 2019, 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 2019 (20 % of 46 500 SEK = 9 300 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 2019 (20 % av 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet på 
försäkringen är 300 miljoner kronor.    


1.Tävlingsarrangör: 
Asarums Motorsällskap och Olofströms Motorklubb arrangerar rallytävlingen ”Sparbanken i Karlshamn Rally 
Blekinge” den 27-28 september 2019 i Karlshamn och Olofström.  

Tävlingen ingår i Svenska Mästerskapet i Rally (SM), Svenska Mästerskapet i Rally för Juniorer (JSM) och 
Sydsvenska Mästerskapet i Rally. Därutöver körs en inbjudningsklass ”R1” som är öppen för juniorer (18-25 
år) med följande biltyper: VOC Mekonomen, Grupp E, Grupp F Fwd och Rwd samt Grupp N 0-1400.

Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge är genom SBF/SVEMO certifierat som ett ”Grönt arrangemang”. 

2. Organisationskommitté: 

Björn Borgqvist, Åke Månsson, David Pettersson, Ola Bengtsson, Robert Goude, Per-Åke Olsson, Karina 
Karlsson, Simon Pettersson, Åsa Petersson, C-G Wilke, Conny Nilsson och Gert Andersson.

3. Tävlingsledare:   
Björn Borgqvist, 073-034 06 16

3.1 Biträdande Tävlingsledare: 
Åke Månsson 070-552 12 42

C-G Wilke 070-521 58 02

3.2 Säkerhetschef: 
Tobias Quist 073-060 25 50

3.3 Banchef: 
David Pettersson 070-651 49 27

3.4 Förarkontakt:  
Magnus Månsson 070-249 46 39

Sara Mejving 070-247 01 19

3.5 Serviceplatschef:  

Mikael Jönsson 070-893 93 87 (Karlshamn)

Anders Frostensson 076-187 03 51 (Olofström) 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4.Teknisk chef:  

Gert Andersson, 070-883 81 95  

5. Domarordförande:  

Mattias Hallqvist 070-946 05 07

6. Domare:  

Stefan Taleman 070-532 20 12

Kjell-Åke Jönsson 070-865 61 61

7. Teknisk kontrollant:   
Mattias Roth 070-867 77 92  

8. Miljöchef:  

Magnus Runesson 076-607 43 19


9. Tävlingens art:  

Nationellt rally på grus. Banans längd är ca 400 km varav ca 109 km är fördelat på tio specialsträckor (fem unika  
sträckor som körs två gånger) uppdelat på tre etapper. Etapp ett i Olofström, etapp två och tre i Karlshamn.

Tävlingen körs med rekognosering och arrangörsnoter skrivna av Anders Martinsson.  


10. Tävlingsplats:  

HQ: First Hotel, Karlshamn.  

Service i Olofström under fredagsetappen och i anslutning till HQ resten av tävlingen.

A-besiktning på Bilprovningen i Karlshamn – plats och tider meddelas i Bulletin 1.

Parc Fermé i anslutning till HQ.

Officiell anslagstavla kommer att finnas på Rally-SM:s hemsida, rallyblekinge.com samt i HQ. 

Officiell tävlingstid enligt fröken-ur, tävlingstelefon meddelas i Bulletin 1.


11. Tidsplan:  

Onsdag  31 juli (prel) 	 	     -       	 	 Anmälningstiden börjar (inbjudan offentliggörs)  

Söndag 15 september 	 23:59    	 	 Anmälningstiden går ut 

Tisdag 17 september 		 21:00	 	 	 Sista dag att beställa utökad serviceyta

Söndag 22 september	 23:59	 	 	 Efteranmälan stänger

Måndag 23 september 	 09:00	 	 	 Banan offentliggörs

Torsdag 26 september	 16:00 - 22:00    	 Administrativ kontroll och registrering för rek på	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 First Hotel

	 	 	 	 18:30 - 21.30 		 Frivillig rekognosering av SS1/3 och SS2/4

Fredag 27 september 	 06:30 - 10:00	 	 Administrativ kontroll och registrering för rek på	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 First Hotel

	 	 	 	 07:00 - 15.00    	 Rekognosering, max 2ggr/unik SS

	 	 	 	 09:00 	 	 	 Besiktningen öppnar på Bilprovningen i Karlshamn. 

	 	 	 	 	 	 	 A-besiktning enligt tidsschema som bifogas i PM1                                                                      

	 	 	 	 16:30    	 	 Första start etapp 1

	 	 	 	 21:40 	 	 	 Första bil i Parc Fermé

	 	 	 	 23:30	 	 	 Sista tid att anmäla omstart till etapp 2

	 	 	 	 00:00	 	 	 Omstartslista till etapp 2 publiceras på rallyblekinge.com 


Lördag 28 september		 07:30	 	 	 Första start etapp 2

	 	 	 	 11:30	 	 	 Sista tid att anmäla omstart till etapp 3

	 	 	 	 11:45	 	 	 Omstartslista till etapp 3 publiceras på rallyblekinge.com

	 	 	 	 12:14 	 	 	 Första start etapp 3

	 	 	 	 15:30	 	 	 Första bil i slutmål
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12. Deltagare - Omstart - Gallring - Jokertävling: 
Deltagare: enligt ”Mästerskapsregler SM Rally” punkt 1.6

Mästerskapet är öppet för deltagare med giltig licens oavsett nationalitet.

Förare med nationell A- B- eller C-licens eller internationell licens och kartläsare/Codriver samt utländska 
deltagare.

Tävlingen är maximerad till 100 deltagare.

Omstart: Möjlig efter etapp ett och två.

Gallring: Enligt "Mästerskapsregler SM Rally" punkt 2.0

Jokertävling:

De förare som anmält jokertävling hemlighålls tills inga efteranmälda eller reserver tas in.

Anmälan till jokertävling kan inte göras vid efteranmälan.


13. Bilklasser/Startordning:   

Klasser och seedning enligt gällande reglemente för SM och JSM samt inbjudningsklassen R1.


14. Reklam:   

Arrangören förbehåller sig rätten att, enligt SBF:s reglemente, sätta reklam på de

tävlandes fordon.

MAS förbehåller sig också rätten att sätta reklam på framrutan (Rutans bredd x 12 cm, enligt RY 1.4.1). 
Reklamen avser dekal från TOOLS och endast denna får förekomma. OBS! Dekalen skall fylla hela framrutans 
bredd.

Friköp av arrangörsreklamen är möjlig mot 7.500 kr. Tools-reklamen i framrutan och vid startnumret samt SSM:s 
reklam går inte att köpa sig fri ifrån. 


15. Lagtävlan:

Ingen lagtävlan. 


16. Särskilda bestämmelser:   

• Ett serviceuppehåll (55 min) på Dannfältet i Olofström under fredagsetappen. 

• Kvällsservice efter etapp ett och all service under lördagen i direkt anslutning till HQ i Karlshamn. 

• Varje tävlande har tillgång till en yta på ca 6 x 9 m på serviceplatsen. Önskas större yta på någon av 

serviceplatserna måste Serviceplatschef Mikael Jönsson 070-893 93 87 kontaktas senast tisdag 17/9. 
Detsamma gäller även team som önskar platser jämte varandra. Kostnad för utökad serviceyta: 50 kr/m2. 


• En servicebil per startande tävlingsbil tillåts på serviceplatsen.

• P.g.a. att vi använder en offentlig parkering mitt i stan öppnar serviceplatsen inte förrän fredag morgon. Under 

torsdagen kommer en alternativ yta användas för uppställning/parkering av servicebilar. Mer info om detta i 
PM1.


• Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente RY3.1 gäller. Bestraffning för brott mot RY 3.1, 
se SBF:s nationella reglemente RY 8.0 Tävlingsbestraffning. Vi kommer att noga kontrollera att 
miljöföreskrifterna följs! 


• Rekognosering: Max två gånger per unik sträcka. Sträckorna kommer vara öppna för rekognosering i valfri 
ordning fredag 27/9 07:00 - 15:00. Under torsdag 26/9 18:30 - 21:30 finns frivillig möjlighet att rekognosera 
fredagsetappens sträckor.


• GPS-system från Racetiming kommer att användas både under rekognosering och tävling. Mer info om detta i 
startbekräftelse/PM1.  


• Från inbjudans publicering tills tävlingen är avslutad är det absolut förbjudet att köra (oavsett färdmedel), 
vistas och/eller gå på de specialsträckor som ingår i tävlingen, med undantag av den tid då specialsträckorna 
är öppna för rekognosering eller när specialsträckorna är öppna för tävling. Varje överträdelse kommer att 
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innebära förvägrad start och tävlingsavgiften kommer inte att betalas tillbaka. Tävlingsledningen kommer att 
bevaka så att inga överträdelser sker.


• Tävlingens sista sträcka, SS10 kommer vara powerstage där extra poäng delas ut enligt 9.4 i 
Mästerskapsregler SM Rally


17. Tävlingsavgift: 

Tävlingsavgift SM: 7.500 SEK plus rek- och notavgift 600 SEK

Tävlingsavgift JSM: 6.500 SEK plus not/rekognoseringsavgift 600 SEK

Tävlingsavgift Inbjudningsklass R1 upp till 25 år: 5.000 SEK plus rek- och notavgift 600 SEK.

Friköp av arrangörsreklam: 7.500 SEK

Efteranmälan: 2.000 SEK utöver ordinarie avgift.

Tävlingsavgiften ska finnas registrerad på Bankgiro 305-5316 tillhörande Rally Blekinge senast 16/9 2019 kl. 
23:59

För sent inkommen betalning behandlas som efteranmälan. 

Återtagen, ej betald anmälan, efter 2019-09-15, kommer att faktureras en avgift på 50% av tävlingsavgiften plus 
hela rekognoserings- & notavgiften.


Observera att deltagare med eventuell fri start skall betala notavgift och eventuella extra avgifter.

För rätt till rekognosering krävs betald notavgift.


Följande ingår i tävlingsavgiften:

• en roadbook

• ett officiellt program med karta

• tävlingsnummer och rallyskyltar för tävlingsbilen

• små tävlingsnummer till rekognoseringsbilen

• arrangörsreklam, om inte den högre tävlingsavgiften betalats in enligt ovan

• serviceplatsyta på 9 x 6 m

• servicedekal


18. Anmälan:   

Anmälan skall i första hand göras på www.resultatservice.com senast den 15/9 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. 


18.1 Efteranmälan - Återbud 
Efteranmälan kan ske till fram till 2019-09-22 kl.18:00 mot en extra avgift på 2.000 SEK och görs på 
www.resultatservice.com.

Arrangören garanterar inte plats i programmet.

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


19. Avlysning:   

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samförstånd med domarordföranden avlysa tävlingen om  
deltagarantalet understiger 60 st, förbud från myndigheter eller force majeure. 


20. Priser, prisutdelning och särskiljning: 

Priser utdelas enligt gällande reglemente.

Priserna utdelas på målramp klassvis.

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

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 2019-09-15 kl. 23:59 (Återtagande av anmälan efter 2019-09-12 ingen 
återbetalning)

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

6. Ej avbeställda noter efter 2019-09-15 återbetalas ej.


22. Upplysningar:   

www.rallyblekinge.com

Facebooksidan ”Rally Blekinge 2019” eller i första hand via mail till:

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

David Pettersson, 070-651 49 27, lightspeed_racing@hotmail.com

Robert Goude, 076-336 28 93, goudes_motorsport@hotmail.com

Åke Månsson, 070-552 12 42

Vid frågor om serviceplats: Mikael Jönsson, 070-893 93 87


23. Dispens hastighet:   

Dispens från gällande hastighetsbegränsning på specialsträckorna har sökts hos Länsstyrelsen, beslut  
meddelas i startbekräftelsen. 


24. Drivmedel:   

Tankmöjligheter meddelas i Bulletin 1. 


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 HQ och på en 
elektronisk anslagstavla.


29. Servering:   

På First Hotell Karlshamn (HQ) och i enklare form på serviceplatserna i Olofström och Karlshamn. Matbiljetter till 
tävlande och serviceteam kan förköpas, mer info om detta i Bulletin 1.

 

30. Mediarättigheter:   

Mediarättigheter gällande Sparbanken i Karlshamn Rally Blekinge tillhör Svenska Bilsportförbundet och 
arrangören.    


31. Förare från arrangörsklubbarna: 

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

1. Två funktionärer skall anmälas/deltagare. Är både förare och Codriver från någon av hemmaklubbarna blir det 
alltså fyra funktionärer. Dessa funktionärer skall minst klara av att vara publikvakter. Namnen på dessa 
funktionärer meddelas David Pettersson senast fredag 13/9. 

2. Tävlande från hemmaklubbarna skall också hjälpa till med förberedelser veckan innan tävling och med 
återställning av vägar och lokaler veckan efter tävlingen. 
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32. Boende:

• I första hand rekommenderar vi boende hos vår samarbetspartner First Hotel Karlshamn:  

https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/karlshamn/first-hotel-carlshamn/  
Uppge kod: ”Rally Blekinge” vid bokning.  

• Kolleviks camping (http://kollevikscamping.se ) kommer ha öppet för husvagnar och husbilar. De kommer även 
öppna sin stugby om minst 20 st bokningar kommer in.  
Intressebokningar märkta med ”Rally Blekinge” skickas till info@kollevikscamping.se  
Bokningen ska innehålla: Namn, adress, postnummer, ort och telefonnummer samt vad bokningen avser och 
vilka nätter. 

• Kontakta turistbyrån i Karlshamn eller Olofström för information och förslag på andra boenden.


33. Avslutningsbankett: 
Kommer hållas i Bellevueparken i Karlshamn, separat inbjudan till denna kommer publiceras på 
resultatservice.com och rallyblekinge.com 

Välkomna till Blekinge och SM-finalen i Rally 2019! 
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Bilaga 1. 

�

TK Nr Benämning ANK. AVG. SS TRPT. TOTAL TID HASTIGHET Avstånd
hh:mm hh:mm km km km hh:mm km/h Service

00:03

TK 0 Start (ramp HQ) 16:30 34,43 34,43 00:40 52
TK 1 SS 1 17:10 17:13 4,62 7,03 11,65 00:20 35
TK 2 SS 2 17:33 17:36 14,53 15,64 30,17 00:35 52 76,25
TK 2a Service Olofström IN 18:11 00:55
TK 2b Service Olofström UT 19:06 19:09 3,64 3,64 00:15 15
TK 3 SS 3 19:24 19:27 4,62 7,03 11,65 00:20 35
TK 4 SS 4 19:47 19:50 14,53 46,28 60,81 01:00 61
TK 4a Service IN (ramp HQ) 20:50 00:40 76,10
TK 4b Service UT 21:30 0,86 0,86 00:10 5
TK 4c Parc fermè IN 21:40

38,30 114,91 153,21 04:55 32

TK 4d Parc fermè UT 07:30 0,55 0,55 00:05 7
TK 4e Service 00:15
TK 4f Service UT 07:50 18,77 18,77 00:30 38
TK 5 SS 5 08:20 08:23 14,74 15,34 30,08 00:50 36
TK 6 SS 6 * 09:13 09:16 7,21 20,47 27,68 00:50 33
TK 7 SS 7 10:06 10:09 13,83 32,64 46,47 00:55 51
TK 7a Service IN (ramp HQ) 11:04 01:10 123,00

* efter SS 6 frivilligt tankstopp, total km 70,55 efter service

35,78 87,77 123,55 04:35 27

TK 7b Service UT 12:14 18,77 18,77 00:30 38
TK 8 SS 8 12:44 12:47 14,74 15,34 30,08 00:50 36
TK 9 SS 9 ** 13:37 13:40 7,21 20,47 27,68 00:50 33
TK 10 SS 10 14:30 14:33 13,83 32,64 46,47 00:55 51
TK 10a MÅL (ramp HQ) 15:28 123,00
- - Parc fermè IN

** efter SS 9 frivilligt tankstopp, total km 70,55 efter service

35,78 87,22 123,00 03:05 40

109,86 289,90 399,76 12:35 32

Etapp 3 lördag

Summa Etapp 3 lördag

Totalt Etapp 1+2+3

TIDSPLAN

Etapp 1 fredag

För tidig ankomst till parc fermè är OK!

Summa Etapp 1 fredag

Etapp 2 lördag

Summa Etapp 2 lördag


