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Inbjudan – Ändringar och Kompletteringar 

Inbjudan 3 – Tävlingsledning 

Ändringar gentemot inbjudan. 
Bo Grosch ersätts med Adam Magnusson 070-685 42 77 magnusson.adam@outlook.com  
Lokal Presschef: Martin Säfström 072-218 28 31, martin.safstrom@hotmail.com  
Förarkontakt 2: Jan-Åke Heimer 070-315 35 57, rallymbox305@hotmail.com 
 
Inbjudan punkt 7.1 Tävlingsplats – HQ 

Karta över HQ och Serviceplats:

 

Inbjudan punkt 7.3 Serviceplats 

• Serviceytan är ändrad från 6x10 m till 8x10 m per tävlingsbil (8 m bred & 10 m djup). 

• Tävlande som önskar att stå ihop ska anmäla detta senast 8 Juni 16:00. 

• Ekipage längre än 10 m behöver kontakta servicechef för korrigerad yta. 

• De som redan hört av sig gällande sammanhållen eller korrigerad serviceyta behöver inte göra detta igen. 

Vid ankomst till serviceplatsen för uppställning ber vi samtliga ekipage att åka in vid infarten till östra 

serviceområdet (nr. 5 på kartan). Invänta anvisning av funktionär avseende serviceyta. Från och med fredag gäller 
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infart nr. 4 för servicebilar med yta på västra serviceområdet och nr. 5 för servicebilar med yta på östra 

serviceområdet. 

 

Kontaktuppgifter servicechef (Andreas Magnusson): 

Tel: 073 – 983 36 95 

Mejl: andreas@magnussonracing.se 

 

Inbjudan punkt 8 Tidplan 

Följande tider är ändrade utifrån inbjudan. 

2022-06-09 09.00-22.00   17.00-22.00 Infodisk öppen 

 09.00-21.30   17.00-20.30 Administrativ kontroll 

 09.00-22.00   18.00-21.00 Teknisk kontroll (A – Bes.) 

2022-06-10 07.00-15.00 Teknisk kontroll (A – Bes.) 

 07.00-13.00   07.00-14.30 Administrativ kontroll 

 

Rekognoseringstiden på SS 1 och 2/8 slutar 16:00 

Inbjudan punkt 21 Miljö och Tankning 

Möjlighet till extra tankning finns 25,38 km efter SS 5  
Max längd mellan bränsle SS 33,02 trp 59,61 tot 92,63.  
Regler för tankningsmöjligheten är att parkering av servicefordon och tävlingsfordon sker på speciell avsedd plats. 
Servicepersonal får själva frakta bränslet till påfyllnadsytan. Eget medhavda skydd för att täcka marken under 
bilen SKA användas, inget annat än bränslepåfyllning är tillåten vid platsen för extra tankningsmöjlighet. 
 

Inbjudan punkt 24 Plats för anslag av tillstånd, bulletiner samt övriga meddelanden 

Officiell anslagstavla via www.rallysm.se. Klicka på Tävlingar och Rally Arvika så hittar ni officiell anslagstavla. 

Anslagstavla finns även vid Infodisk. Officiell anslagstavla via Sportity. Lösenord: rallysm 

Övrigt 

Några hundra meter specialsträcka kommer att köras på asfalt. 
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