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Rallykommittén Smålands BF 
 

Plats Telefonmöte 2013-10-17 kl 20.30 – 22.45  
Närv Jan Möller, Michael Johansson, Johan Westergren, Roger 

Engström och Sara Mejving.   
 
 

1. Tävlingskalender 2014  
 
Några krockar kvar, som ska lösas inom kort. Fastställande av kalendern 1 
november. Lokaltävling kalenderförs ej.  
  

 
2. DM 2014 
 
Tävlingar: 6 tävlingar i Småland och 1 tävling i Södra planeras. 6 st kommer 
att räknas. 120 st unika förare har kört DM i år. Diskussion kring 
stortävlingar som blomstrar där DM-deltävlingen glöms bort.  
DM reglerna: Kör likt 2013, ändrar bara bilklasserna efter nya regler.  

 
 
3.  Gr F 
 
Ny standarbilklass, RWD och FWD. Diskussion kring burreglementet i Volvo 
Original.  
 
4. Teknik 
 
Mer tekniska efterkontroller eftersökes. 
Ockulära fel på bilarna, varför tar vi inte detta redan i förbesiktningen? 
Efterkontroll istället. Vilket är bäst för arrangören, uteslutning eller 
tävlingsböter? Bilar som varit inne tidigare på säsongen har ej fått 
bestraffning, okunnighet, vågar ej? Straffskala och tydliga regler tas upp på 
SGA träffen. Extra förbesiktning med i PM1? 
Vem följer upp tävlingsfordon (reg nr listan)? Vad gör vi med de 
oregistrerade bilarna som kommer till tävlingen? Tävlande är skyldig att se 
till att bilen ej är avställd.  
Bullermätning i förbifart, diskussion. Avvaktar mer information.  
Kamera utvändigt på bilen ok numera, gäller bakluckan, tak, motorhuv och 
front.  
 
5. Träffar 
 
Domarträff planeras preliminärt till 23 februari.  
Förar och Arrangörsträff 17 november, inbjudan ute.  
SGA träff 26 – 27 oktober. 
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SMBF styrelsemöte 24 oktober, där SGA:er är inbjudna.  
Information om SRC/SSRC möte 13 oktober.  
Årsmöte med tillhörande DM-prisutdelning 15 februari i Vrigstad. 
 
6. Övrigt 
 
DM adresser ordnar Micke och Sara skriver verksamhetsberättelsen.  
Kurshelg våren 2014, förslagsvis Vrigstad och helgen före SGA träffen. 
Tekniker och tävlingsledning 2 dagars och sträckfunktionärer 1 dag.  
Förare som anmäler sig till två tävlingar samma dag (ej samma tidpunkt) ok 
när båda tävlingsledare sagt ok. Gemensamma regler 3.5. 
Vad händer om en teknisk chef måste lämna tävlingsområdet efter 
förbesiktningen på en lokal tävling? Tävlingsledaren är ansvarig. Kansliet 
kontrollerar ev chefsfunktionärs behörighet på lokaltävling.  
Arrangör får ej välja vilken kontrollant/domare man får till sin tävling. 
Lämnas till styrelsen för kännedom.  
 
7. Nästa möte 
 
Torsdagen den 7 november kl 20.30. 

 
 

 
Sara Mejving 
Sportgrensansvarig 


