
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ansvar:  

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet(SBF), 

Specialidrottsdistriksförbund (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.  

 

Arrangör:  
Älmhults MK och Ungdomsteamet arrangerar Silverratten lördagen den 23 april 2022. 

 

Organisationskommitté: 
Albin Karlsson, Kent Rydh, Elisabeth Lilja, Fredrik Johansson, Jörgen Karlsson,  

Roland Lilja, Frida Lilja, Anders Martinsson, Gert Andersson. 

 

Tävlingsledning:  

Tävlingsledare: Albin Karlsson 073-447 39 04 albin.almhultsMK@gmail.com  

Bitr. Tävlingsledare: Kent Rydh 070-566 05 31 kent.rydh52@telia.com  

Tävlingssekreterare: Elisabeth Lilja  070-557 32 99 lisa.lilja@telia.com  

Banchef: Fredrik Johansson 070-654 51 17 frittalainen@icloud.com  

Bitr. Banchef: Oscar Andersson    

Säkerhetschef: Jörgen Karlsson 070-376 31 06   

Bitr. Säkerhetschef: Roland Lilja    

Notskrivare Anders Martinsson 070-233 38 81   

Teknisk chef: Gert Andersson 070-883 81 95   

Miljöchef: Frida Lilja  070-343 69 84   

Domarordförande: Mats Gunnarsson 070-570 78 71 mats.torhult@telia.com  

Teknisk kontrollant Thomas Jansson 070-608 51 58 thomas.jansson@smalandskabil.se  

 

Tävlingens form: 

Nationell rallytävling på fina småländska grusvägar.  

Banans längd totalt ca 100 km varav 28 km tävlingsväg fördelat på 6 SS. 

 

Tävlingsplats: 
Start och målplats samt service kommer att vara placerad vid Swepart Transmission AB i Liatorp.  

 

Noter och Roadbook: 
Arrangörsnoter skrivna av Anders Martinsson. 

Roadbook kommer att tillämpas. 

 

Försäkringar 
Trafikförsäkringen gäller under hela tävlingen enl. trafikskadelagen. 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 bristfällig 
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 2022 (20 % av 48 300 kr = 9 660 kr). Värdet på 

försäkringen är 300 miljoner kronor. 

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska 
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser. 



 

 

Tidsplan: 
Onsdag 2e mars 

• Anmälningstiden börjar och inbjudan offentliggörs. 

 

• Träning ej tillåten efter denna inbjudans offentliggörande! 

 

Fredag 15e april 

• Anmälan stänger kl.12:00 

 

• Efteranmälan öppnar kl.12:00 

 

Fredag 22e april 

• Efteranmälan stänger kl.12:00 

 

Lördag 23e april 

• Anmälan öppnar kl.08:00 och då offentliggörs banan.  

 

• Besiktning börjar kl.08:00 och utförs inom din givna tidsram. 

(A-Besiktning) 

 

• Förarsammanträde debutanter och ungdom kl.11:30 

 

• Första start kl.12:00 

 

• Slutbesiktning: Sker vid målgång. 

 

• Resultatlista anslås efter målgång och live-rapporteras under tävlingen. 

             Resultatlista kommer endast finnas på www.Reallyrally.se och vid anslaget. 

 

• Prisutdelning sker gemensamt efter det att protesttiden gått ut för sista tävlande. 

 

• Övrigt: Förarsammanträden, anmälan och besiktningstider meddelas i PM1. 

 

Deltagare, licensklasser, antal och ev. gallringsmetod: 

• Tävlingen är öppen för A - B - C och Junior förare med för 2022 års gällande licens, samt debutanter. 

• För att få köra med arrangörs noter krävs Co-driver licens.  

• Ej uppvisat körkort nekas start.   

• Tävlingen är maximerad till 120 Startande.  

• Gallring efter ankomstdatum för anmälan bland A, B och C förare.  

 

Tillåtna Bilar, Bilklasser, Förarklasser, Startordning. 
Bilklasser:  

Debutanter 
Ungdomsrally 

Appendix K  

Trimmat 2WD 
Klass R1A 

Klass R1B             
4WD                      

 alla 
 alla 

 alla 

 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) 
 (R1A, Gr E, Gr N<1400) 

 (R1B, GR F, Gr F övriga, VOC, Gr N 1401<1600) 
 Alla 
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Förarklasser:  

Prisbedömning sker i följande klasser: 

• Ungdomsrally. 

• Appendix K (A, B och C förare). 

• Klass R1A, R1B, Trimmat 2WD och 4 WD i resp. förarklass.  

• Vid mindre än 3 startande i någon klass äger arrangören rätt att sammanslå denna till nästa högre bilklass.  

 

Startordning: 

Debutanter 

Ungdomsrally 

Appendix K 

A-B-C 4WD 

A-Förare Trimmat 2WD 

B-Förare Trimmat 2WD 

A-Förare R1B 

B-Förare R1B 

C-Förare Trimmat 2WD 

C-Förare R1B 

C-Förare R1A 

B-Förare R1A 

A-Förare R1A 

OBS! STARTORDNINGEN FASTSTÄLLS AV 

ARRANGÖREN.  

Utrustning och däck:  

• Samtliga fordon skall kunna visa upp homologeringshandlingar. 

• Standard rallybil skall kunna styrka sin bils identitet med verkstadshandbok eller reservdelskatalog. 

• Däcken skall vara enligt gällande reglemente (OBS! Endast sommardäck). 

 

Reklam: 

Älmhults MK förhåller sig rätten till arrangörsreklam på Framskärmarna. Friköpning av arrangörsreklam kvitteras med 

dubbel startavgift. 

 

Lagtävlan: 
Förekommer ej. 

 

Pilning, skyltning och tidtagning. 

• Engelsk pilning med orange pilar kommer att tillämpas.  

• Start på SS med startljus och tidtagning på tiondelar med fotocell. 

• Fotocell på mållinjen. 

 

Tävlingsavgift: 

• Avgift Debutant 300: - 
• Tävlingsavgift Ungdomsrally 600: -  

• Tävlingsavgift övriga klasser 2100: -  

• Kostnaden för noter är 350: - och gäller även förare med fri startavgift.  



 

 
 

 

 

Anmälan: 
Görs elektroniskt på www.Reallyrally.se 

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast fredagen den 15/4 kl.18:00. 

 

Serviceplats:  
Gällande miljöföreskrifter gäller (RY 3.1) Servicebestämmelser skall följas.  

Eventuella önskemål kring service meddelas till Silverratten@gmail.com senast måndagen den 18/4 kl.12:00 

 

Efteranmälan: 

• Eventuell efteranmälan kommer vara möjlig mellan fredagen den 15/4 kl. 18:00 och fredagen den 22/4 

kl. 12:00.  

• Efteranmälningsavgiften är 100 % tillägg av ordinarie tävlingsavgift, 

gäller även förare med fri start (Noter garanteras ej) 

• Eventuell efteranmälan kommer att ske på telefon till Albin Karlsson 073-447 39 04 eller 

Kent Rydh 070-566 05 31. 

 

Avanmälan: 

• Tävlande har rätt att avanmäla sig fram till den 15/4 kl. 18:00 och får då hela tävlingsavgiften + ev. Not-avgift 

återbetald. 

• Arrangören förbinder sig att återbetala inom 10 dagar efter avslutad tävling.  

• Vid avanmälan efter den 15/4 kl. 18:00 kommer en administrationskostnad på 500:- att tagas ut.  

• Avanmälan tävlingsdagen ingen återbetalning.  

• OBS: Vid avanmälan ska tävlande ange kontonummer dit återbetalning skall ske. 

 

Avlysning: 
Arrangören äger rätt att i samråd med domare avlysa tävlingen vid mindre än 60 anmälda, förbud från myndighet eller vid 

force majure. 

 

Priser, särskiljning, Prisutdelning: 

• Gemensam prisutdelning! 

• Pris delas ut enligt ovan angivna bilklasser. 

• Priser utdelas per påbörjat fyrtal.  

• Vid lika sluttid så avgör tiden på SS1, SS2 osv.  

• Ej uthämtade priser tillfaller arrangören. 

 

Återbud:  
Återbud lämnas på telefon till Albin Karlsson 073-447 39 04 eller Kent Rydh 070-566 05 31. 

 

Upplysningar: 
Ges av Albin Karlsson 073-447 39 04 eller Kent Rydh 070-566 05 31. 

 

Dispenser: 
Dispenser från gällande hastighetsbegränsning på SS har sökts hos Länsstyrelsen och meddelas i PM1. 

 

Tävlingsavgiften märkt med namn och klass skall vara insatt på  

BG 5118–0818 eller Swish till Älmhults MK 123 336 51 45  
senast 21/4 KL 20:00.  
OBS! ingen kontant betalning tävlingsdagen, medtag kvitto.  

http://www.reallyrally.se/
Silverratten@gmail.com


 

 

Bensin: 
Det är tillåtet att tanka på befintlig bensinstation i Liatorp. Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente 

gäller. SBF:s miljöföreskrifter skall följas. 

 

Uppehåll 
Inget 

 

Respittid: 
Respittid är 15 min mellan två TK och max 30 minuter för hela tävlingen. Kan av tävlingsledningen förlängas. 

 

Plats för anslag: 
Vid startplatsen finns alla anslag, PM och övriga meddelanden anslagna. 

 

Videofilmning: 

• Videofilmning för kommersiellt bruk får endast ske efter samråd med och godkännande av tävlingsledningen.  

• För montering av videokamera i tävlingsbil gäller att besiktning skall ske enligt våra regler.  

 

Hemmaekipage: 

Minst EN funktionär (namn och tfn nr) krävs per tävlande för ÄMK (även kartläsare, co-
drivers och föråkare).  
Skall anmälas till lisa.lilja@telia.com senast onsdag den 23/3.  
Ingen namngiven funktionär = startförbud.  

Ni kommer den 24e april erhålla söndagens städ och krattschema.  
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