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Tack för eran anmälan och välkomna till Boden och North Rally 2022. Årstiden innebär att det är 

begränsat med dagsljus och temperaturen kan också krypa ganska lågt. Temperaturen i Boden i 

januari ligger under denna årstid ofta runt -10° men det kan även gå ner under -30° så var förberedda 

både människor och bilar.  

Solens upp och nedgång i Boden 2022-01-08 är 09:41-13:38. Men dagsljus innebär att det ändå kan 

vara lite halvskymning denna årstid.! 

OBS! Glöm inte att betala era licenser för 2022. Licensen för 2021 slutar gälla 31/12-2021 

Med anledning av de snabbt förändrade situationen gällande pandemins restriktioner så kan 

förändringar och anpassningar tillkomma med kort varsel. Förbered er med vaccinpass, munskydd och 

annat tänkbart och framför allt visa hänsyn! 

Inbjudan - ändringar och kompletteringar 
 

Inbjudan 8.3 Serviceplats  

Den centrala serviceplatsen är belägen i anslutning till Boden Energi Arena, Flygfältsvägen 31, Boden, 

GPS: SWEREF 99 TM N 7314996, E 805845 Infart för servicefordon GPS: SWEREF 99 TM N 7314701, E 

805389  https://goo.gl/maps/G65wovUarSJwdEaQ9  

Varje tävlande har tillgång till en serviceplats med 6 x 10 8x10 meter. En teknisk zon för ”heta 

arbeten” kommer att finnas i anslutning till serviceplatsen. Det finns inte el på serviceplatsen. El finns 

tillgänglig på serviceplatsen. Uppställning på serviceplats får ske först efter anvisning från funktionär. 

Vid önskemål om sammanhållen serviceplats för flera startande eller andra önskemål så mailas detta in 

till northrallysm@gmail.com senast vid anmälningstidens utgång.  

Eldningsförbud gäller på serviceplatsen.  

Serviceplats har inga speciella tankzoner. All tankning skall ske på serviceplatsen.  

Parkering av trailers och extra fordon som tex. rekognoseringsbilar på anvisad plats enligt bulletin 

bifogad skiss direkt efter infarten till Serviceplatsen.  

GPS: SWEREF99 TM N 7314816, E 805481 https://goo.gl/maps/T71Aqivf2d4h4fxbA 

 

Inbjudan 8.4 Telefonnummer under tävlingen  

Tävlingstelefon meddelas i bulletin 070-677 55 62 

Inbjudan 11. Tillåtna bilar, bilklasser och startordning  

Inbjudningsklass startar från TK4B Service UT etapp 2 sektion 3 efter SM. 

  

https://goo.gl/maps/G65wovUarSJwdEaQ9
https://goo.gl/maps/T71Aqivf2d4h4fxbA
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15.3 Shakedown 

Shakedown är frivillig. Genomförs med till tävlingen anmäld besättning. Administrativ kontroll och 

Teknisk kontroll (A-besiktning) ska vara godkänd före Shakedown. Ange vid anmälan till tävlingen om 

ni planerar att delta på Shakedown. 

Avstånd från serviceplatsen till Shakedown är ca. 7 km och längden på Shakedown 2,8 km. Tidkort för 

Shakedown får man i SS start vid första genomkörningen. Fritt antal genomkörningar utan speciell 

startordning. 

I nära anslutning till SS mål finns en serviceyta där enklare åtgärder som däckbyten och mindre 

justeringar kan utföras. Det är tillåtet att ta hjälp av mindre servicebil och mekaniker. 

Tillstånd  
 

Svenska Bilsportförbundet RY-123 

Länsstyrelsen Norrbotten 258-12378-2021 

Besiktning 
 

Utför ljudmätning före övrig besiktning enligt bifogad skiss. Inga dubbade tävlingsdäck tillåts i 

besiktningslokalerna. Samma gäller i den uppvärmda lokalen för Parc fermé under nattuppehållet. 

 

På grund av rådande Coronarestriktioner önskar vi så få personer som möjligt kommer in i lokalerna, 

kom ihåg att hålla avstånd. 

 

För att minimera köbildning och väntetid är det viktigt att följa tidsschemat som kommer i särskild 

bulletin. 

 

Till turbokontrollen: Tänk på att plomberingstråden skall vara fördragen på turbon innan ni kommer till 

kontrollen. Kom också ihåg att ta med reservturbo och popoffventil för kontroll och plombering. 

Kontrollera innan avresa att släcksystem och brandsläckare (även den till serviceplatsen) är 

kontrollerade inom föreskriven tid. 

 

Det råder vinterförhållanden i Boden så därför krävs två snöskyfflar, väl fastsatta, i tävlingsbilen. 

RY-T 2 2 st snöskyfflar: - väl fastsatta i koffertutrymmet, (gäller vintertid, samma period som 

vinterdäck är tillåtet). 

 

Det är också bra att ha med sig varma kläder i bilen, fastsatta på ett bra sätt. Glöm inte heller ”OK”-

skylten. 

 

Fäste för trackingsystemet och kamerafäste inklusive kamera skall vara monterade för kontroll. 

Om möjlighet finns så montera reklam och startnummer före besiktningen. 
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Förarkontakt 

 
Förarkontakter når ni i Whatsapp-gruppen Teamkontakt, via telefon och under hela tävlingen från 

torsdag 6/1 kl 09.00 på plats i Boden. 

 

Mats Helgesson 070 394 94 92 

Fredrik Anderholt Helgesson 0706 49 94 14 

 

 

 

Rådgivning inre säkerhet 
 

I anslutning till Teknisk kontroll/A-besiktning erbjuds i mån av tid en frivillig rådgivning med avseende 

på inre säkerhet i bilarna. Förare och codriver måste vara på plats och sitta i fordonet med 

utrustning på sig. Rådgivningen kommer att utföras i samarbete med Simpson Motorsport Safety 

Academy. För att samordna tid för rådgivning och besiktning vänder ni er till Thomas Fredriksson 

fredrikssons_rally@hotmail.com tel: 072-224 86 04 
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Mat, omklädning och duschar 
 

Vid HQ Boden Energi Arena kommer det att finns tillgång till omklädningsrum och duschar. 

Matservering i Arenaserveringen, se annons nedan, samt utomhus på serviceplatsen 

hamburgerförsäljning. 

 

 

Intressanta platser i Boden 
 

HQ Info-disk Administrativ kontroll https://goo.gl/maps/f1UiiuukvGBqkVBs9 

Infart Serviceplats  https://goo.gl/maps/G65wovUarSJwdEaQ9 

Parc Fermé uppehåll  https://goo.gl/maps/BBC6yvnHekPDmUkm8 

Teknisk kontroll/A-besiktning 

Teknisk kontroll/A-besiktning https://goo.gl/maps/UDpQnNwFsrgBZRcV6 

Boende & Drivmedel 

Quality Hotel Bodensia  https://goo.gl/maps/U32aBayPpp9fWFjg9 

First Camp Björknäs Boden https://goo.gl/maps/VYe7diYsJaxbd7Xc6 

OK/Q8   https://goo.gl/maps/UVsFr7r9vt5pGw1R6 

Shell   https://goo.gl/maps/bhYULmCaxVgMkS3H7 

Circle K   https://goo.gl/maps/HbBzGXwu2n9oUhut7 

Q-Star   https://goo.gl/maps/TKAyoayc3qLbgAcd6 

Tanka   https://goo.gl/maps/G54DQq8NzqyLvEZp6  

https://goo.gl/maps/f1UiiuukvGBqkVBs9
https://goo.gl/maps/G65wovUarSJwdEaQ9
https://goo.gl/maps/BBC6yvnHekPDmUkm8
https://goo.gl/maps/UDpQnNwFsrgBZRcV6
https://goo.gl/maps/U32aBayPpp9fWFjg9
https://goo.gl/maps/VYe7diYsJaxbd7Xc6
https://goo.gl/maps/UVsFr7r9vt5pGw1R6
https://goo.gl/maps/bhYULmCaxVgMkS3H7
https://goo.gl/maps/HbBzGXwu2n9oUhut7
https://goo.gl/maps/TKAyoayc3qLbgAcd6
https://goo.gl/maps/G54DQq8NzqyLvEZp6
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