
Inbjudan till Värmdösprinten 

Arrangör Värmdö Bilklubb
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Ansvar. G 1.6 Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet 
(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga 
för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.  

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter re-
gistreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media 
form, offentliggör namnuppgifterna. 

Tävling:    Värmdösprinten

Tävlingsdatum:   2020.02.02

Sista anmälningsdatum:  2020.01.26 kl. 18.00

Tävlingsplats:    Myttinge övningsområde  Norra Värmdö, Stockholms län.
     Info ang. tävlingsplats: Tomas Koepke 070-763 13 63

Organisation:    Valkyria Edlund Tävlingsledare   073-725 67 03
     Bo Svensson  Bitr. tävlingsledare  070-856 62 15
     Håkan Kujahn  Domare, ordförande  070-662 46 99
     Nisse Andersson Domare   070-750 30 10 
     Miljöchef  Thomas Kahn   070-749 82 88
     Teknisk kontrollant Thomas Lindgren  070-821 21 01
     Teknisk chef  Mario Fincken   070-841 95 55
     Säkerhetschef  Anders Ohlsson  070-415 56 00
     Banchef   Ricki Hillesjö   070-763 14 21
     Sekreterare  Jonas Fellke   070-714 82 84

Tävlingsform:    Nationell rallysprint. Banan är pilad i sin helhet. Snabbaste tid gäller
     vid tre fullföljda sträckor/åk. Maxtid meddelas i PM1.

Tidsplan:    Anmälan & B-besiktning:   2020.02.02 06.30-08.30
     Banan offentligörs    2020.02.02  06.30
     Mastervarv     2020.02.02 09.00
     Förarsammanträde    2020.02.02 09.45
     Första start     2020.02.02 10.00
     Resutatlistan anslås vid Lägervägen
     Liveresultat på finns på www.motorsportsidan.se
     Prisutdelning sker efter avslutad tävling vid Lägervägen   

  



Tävlingsklasser:   Tävlingen öppen för förare med gällande rallylicens. 
     Förarklasser: A, B, C-förare. 
     Bilklasser: 2WD, 4WD, VOC, Grp E, Ungdom, Appendix K. 

Max antal startande:    50 st.

Gallringsmetod:   Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring

Tävlingens genomförande:  Start och depå vid Helikopterplattan. Mål vid Lägervägen. Besiktning, 
     anmälan och trailerparkering vid Kentas Last & Schakt.  
     Tävlingen kommer att bestå av en sträcka       
     (SS) ca: 3,6 km som köres 3 gånger om totalt ca: 10,8 km.  
     Beräknad målgång  ca: 15.00. Tidtagning med fotocell.

Lottning:    Efter lottningen får alla tävlande logga in på motorsportsidan.se
     och hämta tävlingsinformation, kartor osv.

Startordning:    Ungdom, Grupp E, VOC, Appendix K, 2WD, 4WD
 
Startuppställning:   1 minuts startmellanrum.

Miljö:     Enligt Svenska Bilsportsförbundets miljökrav.     
    
Däck:     Vinterdäck enligt gällande reglemente.

Bränsle:    Finns ej att tillgå vid tävlingsplatsen. 

Tävlingsavgift:    Tävlingsavgift 900:-  Efteranmälan + 200:-.
     Tävlingsavgiften betalas på Bankgiro 888-2318 senast 2020.01.26

Avlysning:    Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd 
     med domaren avlysa tävlingen. Tävlingsledningen har även rätt 
     att avblåsa eller flytta tävlingen om den så anser att detta är 
     nödvändigt, samt vid färre anmälda än 35 st.

Reklam:    Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de 
     tävlandes bilar.

Upplysningar:    Tomas Koepke 070-763 13 63.  
     Se även info på vår hemsida www.varmdobilklubb.se/facebook 

Återbud:    Återbud skall göras till info@motorsportsidan.se senast 48 timmar  
     innan tävlingen annars wo-avgift på 500 kr.

Anmälan:    Internetanmälan på www.motorsportsidan.se  
     Anmälningsbekräftelse erhålls på mail eftar att anmälan har gjorts på
     motorsportsidan.se. Startbekräftelse, PM, kartor, mm får alla HÄMTA
     på motorsportsidan.se efter att lottning är utförd. 

Förtäring/servering:   Finns vid målplatsen.

PM & tävlingsinfo:   All information om tävlingen kommer att publiceras på 
     www.varmdobilklubb.se  Det är den tävlandes skyldighet att 
     själv hålla sig uppdaterad med information via hemsida/facebook.

       



Trafikförsäkring för utlandsregistrerade tävlingsfordon

Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används I Sverige.

Deltagare I tävling/uppvisning på väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts försäkring med 
ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfällit 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.

Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden.

Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles, must have third- party liability insu-
rance with a value of 300 million SEK. If such insurance is missing or if the insurance 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.

Välkomna önskar Värmdö Bilklubb


