
 

 

 

Föranmälan och garanterad plats i Midnattssolsrallyt 2020 

För att ni ska kunna planera i tid för att delta i Midnattssolsrallyt 2020 i Örebro finns det nu 

möjligheten att anmäla sig och få en garanterad plats i rallyt 2020 

Anmälan öppen 15 januari 18.00 på www.midnattssolsrallyt.com. Föranmälan stängs 15 

februari 18.00 eller så snart 100 ekipage föranmälda sig  

 Om antalet av 100 föranmälda är fullt före 15 februari stängs föranmälan i förtid 

För att anmälan ska vara giltig krävs en förskottsbetalning på 1000: - till Midnattssolsrallyt 

bankgiro 5425-0816. Ange förarens namn och bilklass vid inbetalningen. Vid avanmälan 

betalas inte avgiften tillbaka.  Resterande 16 000: - betalas när slutgiltiga anmälan slutar. 

För att anmäla sig så är det 40 år och uppåt för att få deltaga i rallyt som förare, kartläsare 

kan vara yngre. Inga noter är tillåtna. 

BILKLASSER  

Bilar i Historiska rallyt tävlar i klasserna 1 – 14. Inga bilar i 4wd är tillåtna. 

För att få starta i tävlingens måste bil i kategori 1 – kategori 4 vara certifierad som ett 
historiskt fordon genom HTP (Historic Technical Passport) som måste uppvisas vid 
besiktningen.   

Kategori 1 (före 31.12.1961) 
Klass 1 fri volym 
 
(1.1.1962 - 31.12.1969) 
Klass 2 upp till 1000 cm3  
Klass 3 från 1001 cm3 till 1300 cm3 
Klass 4 från 1301 cm3 till 1600 cm3 
Klass 5 från 1601 cm3 till 2000 cm3 
Klass 6 över 2001 cm3  
 
Kategori 2 (1.1.1970 - 31.12.1975)  
Klass 7 upp till 1600 cm3 
Klass 8 från 1601 cm3 till 2000 cm3 
Klass 9 från 2001 cm3 
 
Kategori 3 (1.1.1976 - 31.12.1981)  
Klass 10 upp till 1600 cm3 
Klass 11 från 1601 cm3 till 2000 cm3 
Klass 12 över 2001 cm3 
 



 
 
 
 
 
 
 
Kategori 4 (1.1.1982 – 31.12 1990) 
Klass 13 fri volym  
 

Kategori 5 (före 31.12.1990) 

Klass 14 Utlandsregistrerade historiska rallybilar uppfyllande sitt eget lands nationella regler 

för historiskt tävlande, till exempel ett engelskt MSA godkännande. 

I Midnattssolsrallyt 2020 kommer det att ingå.  

Saab Tvåtakts Trofén  

Opel 400 Trofén   

Ewy Rosqvists Pokal till bästa kvinnliga förare 

För bokning av hotell se www.midnattssolsrallyt.com 

Tävlingsledare Kalle Andersson kalle-53@hotmail.com  

 

Välkomna till  Midnattssolsrallyt 2020 

 


