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Fjärås MK:s BDS-Loppet 2018-10-27 
 
Organisationskommitté  
Sven Börjesson, Stig-Åke Börjesson, Oskar Andersson, Christina Bergendahl, Daniel 
Börjesson, Claes Zackrisson, Sonja Hansson, Nicklas Zackariasson. 
 
Tävlingsledare: Sven Börjesson  0707-395425   
Bitr. Tävlingsledare:  Stig-Åke Börjesson  0704-915548   
Teknisk chef:  Marcus Larsson 0705-815529 
Säkerhetschef: Nicklas Zackariasson 0730-416701   
Miljöchef:  Oskar Andersson 0762-264940 
Tävlingssekreterare:                                Sonja Hansson                         0709-560767 
 
Tävlingsform: Lokal tävling, Rallyvarvlopp på grus/asfalt.  2,7 km SP som körs 4 

gånger. Ingen transport. Totalt 10,8 km SP. Vid otjänlig väderlek 
körs endast 3 gånger. Obligatoriskt för samtliga tävlande att gå 
sträckan till fots innan start. Sträckan körs enl. banskiss. Egna 
noteringar ej tillåtna. Max fyra bilar startar med 10 sekunders 
mellanrum. När sista bil gått i mål startar nästa grupp ekipage. 

 
Tävlingsplats:                       Förlandabanan, Ryadalsvägen 25 Fjärås 
 
Tidsplan: Kl.07:30 Banan offentliggörs  
 
                                       Tävlingshandlingar hämtas vid anmälan. 
 Kl.07:30-09:30 Anmälan  
 

Besiktning kommer att ske i besiktningshallen på motorbanan 
 Kl.07:30-10:00  B-besiktning  
 
 Kl.09:45 Möte för Ungdomsrally i serveringen. 
  
 Kl.10:15 Obligatoriskt förarsammanträde på startplattan  

 
Kl.11:00 Första start, Bibehållen startordning gäller hela tävlingen.  

   
 Två SP körs därefter 30 min paus innan de två sista SP. 
 Slutbesiktning och uppställning på anvisad plats kommer att ske 

direkt efter målgång.  
                                                Maxtid per SP 10 min. Maxtid för hela tävlingen 6 tim. 

 
                                                Resultatlistan anslås på anslagstavlan vid sekretariatet efter varje 

klass avslutande. Total Resultatlista kommer att finnas på  
                                                Fjärås MK:s hemsida www.fjarasmk.se   
 Prisutdelning efter sista klassen är i mål. 
 

http://www.fjarasmk.se/


 

  

Förarklasser:                         A- B- C förare och Ungdomsförare med giltiga licenser för 2018.  
  
VIP/PR-licens:                      Finns att köpa på plats för 250:- Se G.7 
                                                Behov av prova på licens anges vid anmälan. 
 
Deltagarantal:  Deltagarantalet är begränsat till max 40 startande.  
 
Gallringsmetod: 1. Komplett ifylld anmälan.  
 2. Inkommen i tid anmälan. 
                                                3. Fritt arrangören. 
 
Tävlingsklasser & Startordning: 
                                                Klass U: Ungdomsrally  
                                                Klass 1: A-B-C förare Grupp E   
                                                Klass 2: A-B-C förare VOC /Gr F/Gr N >1400              
                                                Klass 3: A-B-C förare 2 WD   
                                                Klass 4: A-B-C förare 4 WD  
                                                (Appendix K förare i 2WD resp. 4WD) 
                                                Det är inte tillåtet att dela bil. 
 
Reklam: Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam 

på de tävlandes bilar.  
 
Lagtävlan:  Lagtävlan förekommer inte.  
 
Startmetod:                                               Flaggstart tillämpas. 
 
Däck:   Endast av SBF registrerade sommardäck på gällande 

lista är tillåtna.  
 
Service:   En central serviceplats vid start och målplats. 

Servering finns  
 
Tävlingsavgifter:  Tävlingsavgift 800 : -, Ungdomsrally 300 :-  
 
Anmälan: Anmälan görs på SBF:s blankett (klicka på länken)  
                                                                        http://www.sbf.se/globalassets/svenska-

bilsportforbundet/filer/blanketter-fom-maj-
15/ry_anmalningsblankett.pdf  

                                                                        och skickas fullständigt ifylld via mejl till: 
christina.1@europe.com eller till 

 Christina Bergendahl Västra Hagenvägen 48  
                                                                      43992 Onsala 

För giltig anmälan skall denna vara tillhanda senast 
2018-10-19 kl. 24.00,  
Startavgift betalas på plats kontant(Gärna jämna 
pengar) eller via Swish på tävlingsdagen. 

http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/blanketter-fom-maj-15/ry_anmalningsblankett.pdf
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/blanketter-fom-maj-15/ry_anmalningsblankett.pdf
http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/blanketter-fom-maj-15/ry_anmalningsblankett.pdf
mailto:christina.1@europe.com


 

  

Avlysning: Organisationskommittén äger rätten att med 
domarens medgivande avlysa tävlingen om inte 25 
ekipage anmält sig vid anmälningstidens utgång eller 
annat force majeure.  

 
Priser:                                           Hederspriser utdelas till 1,2,3 i respektive                                                                                                                                                                                                   

                                                                     tävlingsklass. (A-B-C-förare gemensamt).                                                                    
                                                                     Särskiljning SP 1, SP 2, SP 3, SP 4. 
                                                                     OBS ! ej avhämtade priser tillfaller arrangören.  
 
Drivmedel:                                                 Inga tankningsmöjligheter finns i depån. 
 
Plats för Bulletiner:                       Anslagstavlan vid sekretariat. 
 
Övrigt:  Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos länsstyrelsen.  
 
 Trafikförsäkring är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under tävlingen. 

Vagnskadeförsäkring gäller ej. Det är förares skyldighet att omedelbart 
meddela tävlingsledning skador som man orsakat under tävlingen.  

                 Tävlingen anordnas i full överenskommelse med FIA:s internationella och 
Svenska bilsportförbunds nationella tävlingsbestämmelser.  

 
 Tävlande för Fjärås MK skall efter tävling hjälpa till med återställning. 
  
Ansvar:  Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, 

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 och funktionärer har genom sin anmälan 

att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i 

tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett 

medieform offentliggör namnuppgifterna.  

 
Återbud: Senast 24 timmar före anmälningssekretariatet öppnar till  
                        Christina Bergendahl,  0705-509280. Återbud efter detta eller uteblivet återbud 

faktureras tävlingsavgiften i sin helhet. 
                         
Upplysningar: Sven Börjesson 0707-395425  
 
 
Fjärås MK och dess tävlingsledning hälsar er varmt Välkomna till BDS-Loppet 2018 


