
 

                  inbjuder till                            
 

 

RALLYKURS 
för nationell förar/kartläsarlicens samt juniorlicens i Rally. lördagen den 18 februari,  
kl. 8.30 till 17.30, i Västra Östergötlands MK.s klubblokal, Mjölbygata 11, Skänninge. 

 

 
Arrangör: Östergötlands Bilsportförbund. 
 

Innehåll: Teoretisk och Praktisk grundutbildning 
med Debutantprov som berättigar till nationell  
C-förarlicens Rally. ”Alt avklart samma dag” . 
Utbildningsrallylicensutb. 16-18 år, samt kartläsar-
licensutb. Godkänd L-ABC-utb. med intygg. 
(Utb-rally 16 till 18 år tar med en anhörig). 
 

OBS! L-ABC-utb. är ett krav för att kunna söka 
Rallylicens som förare / kartläsare (intygg får inte 
vara äldre än 24 månader vid ansökan av licens). 
 

Föreläsare:  Rallykurs Sven-Olof Sandberg och 
Tommy Andersson, Östergötlands Bilsportförbunds 
licensutbildare för Rally 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
L-ABC-kurs (HLR) Anders Gustavsson.     
 

Kursavgift 1: 1.000 kr betalas kontant  kursdagen 
och inklud. L-ABC-utb. samt Rallylicens-utb. för 
blivande förare/kartläsare, SBF:s regelbok för Rally 
övrigt utb.material samt kaffe och fralla, lunch och 
e.m. fika. L-ABC-utb. börjar kl. 8.30 och Rally-
licenskursen börjar kl. 11.15. 
 

(OBS!  Kursavgift för enbart L-ABC-kurs. 350 kr.  
 

( Avgift för enbart Debutantprov 150 kr ). 
 
 

 
Kursavgift 2: 650 kr betalas kontant  kursdagen 
och inklud. Rallylicensutbildning med Debutantprov 
för blivande förar/kartläsare, SBF:s regelbok för 
Rally 2016, övrigt utb.material samt e.m. fika, men 
EJ  L-ABC-utb. Rallylicenskursen börjar kl. 11.15. 
 

Plats: Västra Östergötlands MK.s klubblokal  
Rosenlundsskolan, Mjölbygatan 11 i SKÄNNINGE.  
Tfn. kursdagen: 070-6057133. 
 

Anmälan o information: ÖBF:s utbildning, 
Sparres väg 1, 590 15 Boxholm.  
Tel. 0142-57133 eller 070-6057133  
E-mail: kansli@ostergotlandsbf.se 
Hemsida: www.ostergotlandsbf.se  
 

Anmälan senast måndagen den 13/2 kl: 21.00. 
  

Återbud: Skall meddelas senast 72 tim före kursstart 

per mail: kansli@ostergotlandsbf.se sker återbud senare 
kommer kursavgiften/avgifterna att faktureras av 

Östergötlands Bilsportförbund. 

                  

                   Välkomna ! 
 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT till RALLYLICENSKURS, L-ABC-utb förare/kartläsare Rally den 18 februari 2017. 
   
   Namn _________________________________________________________________________________ junior lic: ______ nationell lic: ______ 
   
  Personnummer __________________________________________________________________________ förare: _______ kartläsare: _______ 

  
  Adress _________________________________________________ Mail _________________________________________ L-ABC kurs ______ 
 
  Postnummer ______________________________ Postadress __________________________________________________________________ 

 
  Tfn dagtid __________________________________________________ Kvällstid __________________________________________________ 
 
  Klubb, (inget tvång för att delta i kursen) __________________________________________________________________________________ 

 
  _____________________________________________________________________________________________________________________                                            

Ort / datum                                    Namnunderskrift 
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