
Möte Rally kommittén 2021-02-25 

Medverkande: Janne Möller, Mats Gunnarsson, Oscar Almqvist och Linda Söderström. 

Digitala kurser 

Frågan har kommit upp angående att ha förar och kartläsarkurs digitalt. OA pratar med Leif om vad 

han tycker om den versionen. Efter samtal med Anders M har vi kommit fram till att på grund av den 

praktiska biten går det inte genomföra notkurs digitalt.  

Skrivelse ang inträde på rallytävlingar 

Vi kan inte tvinga folk att betala, men vi kan kanske vädja folk att betala. Det bästa är att alla klubbar 

gör lika.  

Arbetsbeskrivning  

Arrangörskontakt – Oscar Almqvist, Linda Söderström, Mats Gunnarsson. 

Förarkontakt – Oscar Almqvist, Linda Söderström, Mats Gunnarsson. 

Teknik (homologering, teknikfrågor) - Gert-Owe Petersson. 

Inbjudningar – Linda Söderström. 

Resultat – Mats Gunnarsson. 

Domare/tekniker – Linda Söderström. 

Arrangörsmöte? 

Frågan har kommit in om det kommer bli något möte för arrangörer år 2021. Rally kommittén 

beslutar att det inte blir i vår däremot hoppas vi kunna ha ett i höst inför år 2022.  

Det kommer heller inte bli något domar/tekniker möte men alla domare och tekniker ska hålla sig 

pålästa på aktuellt reglemente.  

DM 2021: 

Ställs in.  

Till arrangörer i Smålands BF: 

Inbjudan till tävling ska utformas enligt regelverket Tävlingsregler Rally 2021 s.40 för likvärdighet.  

Se utdrag: 

Uppgifter som inte kan tas med i inbjudan ska meddelas de tävlande i PM. Alla PM ska numreras och 

undertecknas.  

Nr.  Uppgifter om  

1  Tävlingsarrangör, ort och datum  

2  Organisationskommitté, namn och telefonnummer  

3  Tävlingsledare, namn och telefonnummer  

4  Säkerhetschef, namn och telefonnummer  

5  Domare ordf, Domare namn och telefonnummer  

6  Teknisk Kontrollant, Teknisk Chef och Miljöchef namn och telefonnummer  

7  Tävlingsform, antal SS och Trp sträckor, tävlingens längd, noter eller onotat.  

8  Tävlingsplats, bana ort, telefonnummer under tävling  

9  Tidsplan avseende: - Administrativ incheckning 

   - Besiktning, Kategori A eller B besiktning ska framgå i 

       inbjudan, tidsplan kan meddelas i startbekräftelse. 

   - Banans offentliggörande 

   - Eventuell träning eller rek.  

   - Förarsammanträde 



   - Första start 

   - Slutbesiktning och eventuell Parc Fermé 

   - Resultatlistan anslås 

   - Prisutdelning 

10  Deltagare, licensklasser, antal och eventuell gallringsmetod.  

11  I tävlingen ingående Bilklasser och Startordning, Lagtävlan  

12  Tävlingsavgift, efteranmälningsavgift, regler för eventuell återbetalning.  

13  Anmälan (dag och tid), eventuell efteranmälan  

14  Avlysning, skäl till inställande av tävling eller Force Majeure  

15  Särskilda bestämmelser, Däck, Serviceplats, startmetod SS  

16  Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt möjlighet till friköp  

17  Priser, poängberäkning, särskiljning, prisutdelning  

18  Upplysningar, telefonnummer  

19  Återbud  

20  Media-/PR-ansvarig, namn och telefonnummer  

21  Dispens från hastighetsbegränsning, beslut från länsstyrelsen  

22  Bensin och olja, (tillgång till under tävlingen och var)  

23  Inlagt uppehåll  

24  Respittid och maxtider  

25  Plats för anslag av tillstånd, PM, samt övriga meddelanden 

26  Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingen 

 

Nästa möte: 8/4 20.00 


