
                                                                                           
TIDAHOLMS MK. 

Inbjuder till lokaltävling 

Klevasprinten Light 2021-10-09 
 

Covid-19 
För att förhindra smittspridning följer vi föreskrivna regler och rekommendationer. Tävlingen körs 

utan publik! Max 4st personer/ team. Samtliga teammedlemmar skall anges på 
mekanikeranmälan som lämnas ifylld och påskriven i samband med anmälan på tävlingsdagen. 
Vi håller avstånd, undviker kontanter och personlig kontakt. Personer med symptom eller sjuka 

personer i hemmet stannar givetvis hemma! Arrangören förbehåller sig rätten fram till 
tävlingsdagen göra ändringar i tävlingens genomförande eller ställa in tävlingen med hänsyn till 

pandemiläge. 
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsregler. 
 
Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på egen risk och under eget ansvar. FIA, SBF, VBF, 
Tidaholms MK samt dess tävlingsledning och funktionärer kan således inte utan vållande göras 
ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 
 
Arrangör: Tidaholms MK.  
  
Datum: Lördagen den 9 oktober 2021. 
 
Organisationskommitté:              Sandra Nyström, Stig Bergqvist, Jan Edlund säkchef, 
                             Tomas Kristersson miljö, Per-Arne Hüllert tekn. 
 
Tävlingsledare:              Sandra Nyström  Mobil: 070-9281645 
Teknisk chef:  Per-Arne Hüllert  Mobil: 070-9701868 
Säkerhetschef: Jan Edlund  Mobil: 076-7958583 
Miljöchef: Tomas Kristersson Mobil: 073-9942681 
  
 
Tävlingsform: Lokal rallysprint (max 40st startande). En SS om ca 1200m 

som körs tre gånger, efter banskiss. Tävlingen körs samtidigt 
som en folkracesprint, chikaner i form av däckstravar 
förekommer. Målet nedflyttat ca 250m mot normalt. 
Rekognosering till fots är tillåten före första start. 
 

Tävlingsplats: Tidaholms motorstadion, Daretorp.  
Vägvisning: 
www.tidaholmsmk.se/föreningen/klubbstuga/hittahit 
GPS: Latitud : 58° 8,514780′ N Longitud: 14° 4,786380′ Ö 
 

 
Tidsplan: Anmälningstiden börjar 2021-09-08 och slutar 2021-10-03. 
 Banans offentliggörande, anmälningssekretariatet och              

B-besiktningen öppen tävlingsdagen kl. 07.00-09.00. 
                                                        Första start kl.10.00. Ca. 30 minuters paus mellan åk 2 och 3 
 
 



Besiktning: B-besiktning och anmälan sker i anslutning till tävlingsdepå, 
kom i tid!  
OBS! Bil inte får delta i tävling på lokalnivå om det förflutit 
längre tid än åtta månader sedan föregående besiktning, 
kategori A. Eventuella anmärkningar i vagnbok skall vara 
åtgärdade. 

 
Resultat: Delresultat anslås efter hand. 

Resultatlistan anslås snarast efter avslutad tävling. 
 
 

Deltagare, antal,  A-B-C-förare samt ungdomsförare med giltig 
gallringsmetod: licens. VIP-licens köps i Svensk bilsports app innan tävling! 
   Deltagarantalet är maximerat till 40 startande. 
    
 Gallringsmetod: 1 anmälningsdatum, 2 fritt arrangören.         
 
Tillåtna bilar, startordning: 1: Ungdom. 
    2: 1wd. Gr E, VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc. (A, B och C-förare 

sammanslagna). 
 3: 2wd. Gr H och AppK (A, B och C-förare sammanslagna). 
 4: 4wd. ( A, B och C-förare sammanslagna). 

Om man önskar dela bil, skall detta anges på anmälan. 
 Startordning: Ungdom, 1wd, 2wd samt 4wd. klass i 

startnummerordning. 
 Ev. efteranmälda förare startar först i resp. klass. 

 
 
Reklam: Arrangören kommer inte att använda arrangörsreklam. 
 
Lagtävling: Förekommer inte. 
 
Särsk. bestämmelser:  Gemensam serviceplats i depån i anslutning till startplattan. Max 

antal servicepersonal 2st. Följ anvisningar och lyssna på 
funktionärerna! En, minst 6 kg brandsläckare/tävlande skall vara 
framtagen på serviceplatsen. 

 Vid körning skall halvljuset vara tänt. 
Starmetod: Fotocell, Tidtagning med 1/10 sek. Startmellanrum ca. 
30-60 sek. 
Maxtid för hela tävlingen 5 tim. Maxtid för SS 5 min. 
 

 
Tävlingsavgift: Tävlingsavgift 500 kr, ungdomsförare gratis! Avgiften 

betalas tävlingsdagen. 
 Swishbetalning föredras: Swish nr: 1235457221 
  
 
Anmälan:                 Elektronisk anmälan sker på Internet:  

              https://forms.office.com/r/Ueb9CP359v 
 
   
  
Efteranmälan + 300 kr.  Efteranmälan görs till Jimmy Larsson Tel 070-8912276 
  

”Tävlingsdeltagare och funktionär 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”. 



Avlysning: Vid mindre än 15 anmälda vid anmälningstidens utgång eller 
annan force majeure äger arrangören rätt att medgivande avlysa 
tävlingen. 
 

 
Priser: Hederspriser till topp 3 i resp. klass. Särskiljning SS1, SS2, SS3. 

 
 
Återbud: Senast 24 tim före anmälningssekretariatet öppnar till: 
 Jimmy Larsson mobil: 070-8912276. 
 Vid återbud efter detta, eller uteblivet återbud, faktureras 

tävlingsavgiften i sin helhet. 
 

 
Servering: Kiosk med korv mm serveras. Endast swish! 
 Swishnummer kiosk. 1230054148 
  
                                                       
Bensin: Finns ca: 15 km från tävlingsområdet. 
 
Upplysningar: Jimmy Larsson 070-8912276. 
 
Telefonnummer tävlingsdagen. Tävlingsledare. 070-9281645 
 
Resultat: Resultatlista anslås på anslagstavla efter varje avslutad SS. 
  
Välkomna till Tidaholms MK och Klevabacken!  

 


