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 Inbjudan och tilläggsregler för Bilam Mästarmötet den 9 juli 2022 

Introduktion 

Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap i Rally (SM), RM för Standard Grupp F samt Sydsvenska 

Sprintcupen. Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 

tävlingsbestämmelser, SM-bestämmelser samt denna inbjudan och tilläggsregler samt 

tillkommande bulletiner.  

Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Svenska 

Bilsportförbundet (SBF) Specialidrottsförbundet (SDF), arrangör eller funktionär kan således 

inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar 

deltagaren.  

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörande 

personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för 

sin verksamhet oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna.  

 

 

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.  

Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in 

Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles, must have third- party liability 

insurance with a value of 300 million SEK. If such insurance is missing or if the insurance does 

not comply with Swedish laws the third party liability insurance hold by The Swedish 

Automobile Sports Federation will be eligible. The excess fee that the one considered 

causing the accident is for this insurance 20 % of the Swedish price base fee 2022 (20 % of 48 

300 SEK = 9 660 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.  
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1 TÄVLINGSARRANGÖR ORT OCH DATUM  

Älmhults MK arrangerar Bilam Mästarmötet 9 juli 

Ingår i Svenskt Mästerskap Rally Grus SM, RM för Standard Grupp F samt Sydsvenska 

Sprintcupen. 

2 ORGANISATIONSKOMMITTÉ  

Fredrik Johansson, Björn Larsson, Jörgen Karlsson, Anders Martinsson, Elisabeth Lilja, Markus 

Svensson, Frida Lilja,  

3–4 TÄVLINGSLEDNING  

Tävlingsledare: Fredrik Johansson 070-654 51 17 

Bitr tävlingsledare: Björn Larsson 070-328 89 46 

Tävlingssekreterare: Elisabeth Lilja 070-557 32 99 

Säkerhetschef: Jörgen Karlsson 070-376 31 06 

Banchef: Anders Martinsson 070-233 38 81 

Teknisk chef: Markus Svensson 070-642 39 57 

Miljöchef: Frida Lilja 070-343 69 84 

Förarkontakt: Mikael Johansson 070-515 92 29 

Resultat: Race Consulting www.raceconsulting.se  

5 DOMARJURY  

Domarordförande: Martin Edlund 070-773 46 88 

Domare: Berndt Skogelind 070-308 38 39 

6 TEKNISK KONTROLLANT  

Teknisk kontrollant: Mattias Roth 070-867 77 92 

7 TÄVLINGSFORM  

Nationell rallysprint ingående i Grus-SM med start, serviceplats och mål i Millebygden.  
Totalt 14 km specialsträckor fördelat på tre stycken.  
Tävlingens totala längd är 17 km.  
Arrangörsnoter skrivna av Anders Martinsson.  

 

http://www.raceconsulting.se/
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8 TÄVLINGSPLATS  

Millebygden, Älmhult.   

Telefonnummer under tävlingen 070-328 89 46 

8.1 HQ:  

Tävlingens högkvarter, infodisk, administrativ kontroll, start/mål samt serviceplatsen är 

förlagd till Millebygden.                                            

8.2 Besiktning  

A-besiktning på serviceplatsen.  

Bilen ska vara placerad på pallbockar med hjulen avplockade.  

Ev. detaljerad tidplan för besiktningen meddelas i bulletin.  
 

9 TIDPLAN  

Datum                                            Tidpunkt                         Aktivitet  

2022-05-30                                                                            Anmälan öppnar  

2022-06-26                                    18,00                              Ordinarie anmälan stänger:  

2022-06-26                                    18,00                              Ev. efteranmälan öppnar och     

                                                                                                 meddelas på Rally SM:s hemsida  

2022-07-09                                    09,00                               Banans offentliggörande  

2022-07-09                                                                             Rekognosering meddelas i Bulletin 1 

2022-07-09                                    09,00                               Administrativ incheckning på HQ 

2022-07-09                                    10,00                               Besiktning  

2022-07-09                                    14,00                               Första start  

 

Slutbesiktning sker direkt vid målgång efter sista omgången.  

Resultatlista: Anslås snarast efter varje klass avslutande.  

Resultatlista finns löpande på www.raceconsulting.com/rally 

Eller rallysm.se  

Prisutdelning: Sker snarast efter avslutad tävling.  
 

10 DELTAGARE, LICENSKLASSER OCH STARTORDNING FÖRARKLASSER:  

Svenska förare med antingen nationell A-, B-, C-, ungdoms licens eller internationell licens 

samt förare med utländsk nationell eller internationell licens, med starttillstånd från sitt 

ASN.  

Max antal startande 100 ekipage.  

Minimum 40 st. för att tävlingen skall genomföras.  

Gallring: Enligt mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022.  
 

http://www.raceconsulting.com/rally
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11 TILLÅTNA BILAR, BILKLASSER, STARTORDNING, SM-KLASSER (ÄVEN FÖR SSRC)  

KLASS 1: STANDARD, Gr F (RM homologerade)  

KLASS 2: 2 WD NAT  

KLASS 3: 2 WD INT  

KLASS 4: 4 WD NAT  

KLASS 5: 4 WD INT 
INBJUDANS-KLASSER: 

KLASS 6: STANDARD A: R1a, Gr. E, GR. N <1400, 

KLASS 7: STANDARD B: R1b, VOC, GR. N <1600, Gr F (ej homologerade) 

KLASS 8: Appendix -65 

KLASS 9: Appendix 66- 
KLASS 10: Ungdomsrally (startar sist) 

 

Observera att det finns två klasser för Gr F. Viktigt att ni anmäler er i rätt klass 
 

Teamtävling: Enligt mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022  

Det är inte tillåtet att byta kartläsare under tävlingen.  

Det är inte tillåtet för kartläsare att åka med Prova-På-licens. 

Startordning skall bibehållas genom hela tävlingen. 

 

12 AVGIFTER  

1500 kronor. Ska vara arrangören tillhanda senast måndagen den 26 juni.  

Bankgiro 5118–0818 eller Swish 123 336 51 45 
Vid avanmälan senast 2021-06-26 återbetalas hela tävlingsavgiften. Vid senare avanmälan, 
ingen återbetalning. Om förare anmält sig utan att betala anmälningsavgiften och avanmäler 
sig efter sista anmälningsdagen kommer föraren få en faktura från Älmhults MK på full 
tävlingsavgift, 1500 kronor, med en betalning senast 10 dagar.  
 

Betalning: Avgifterna skall betalas senast 2022-06-26 eller i direkt samband med att en ev. 

efteranmälan sker.  

Swishnummer 123 336 51 45 eller Bankgiro 5118–0818 (ange förares namn och bilklass vid 

betalning)  

Återbetalning: Vid avanmälan senast 2022-06-26 återbetalas hela tävlingsavgiften, vid 

senare avanmälan – ingen återbetalning. 
 

Om tävlande anmält sig utan att betala anmälningsavgiften och avanmäler sig efter sista 

anmälningsdag kommer föraren att få en faktura från Älmhults MK på full tävlingsavgift med 

en betalningsperiod om 10 dagar.  
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13 ANMÄLAN  

Sker elektroniskt och senast 2022-06-26 kl. 18:00.  

SM-klasserna anmäler sig på www.rallysm.se/tavlingar/grussm/9/7-bilam-mastarmöte 
Inbjudans Klasserna 6, 7, 8, 9 och 10 anmäler sig på  

9/7 Bilam Mästarmöte Inbjudansklasser 6, 7, 8, 9 och 10 | www.rallysm.se/tavlingar/grussm/9/7-

bilam-mastarmöte 

En ev. efteranmälan öppnas 2022-07-09 kl. 18.00 och meddelas i det fallet på Rally-SM:s hemsida. 
 

14 AVLYSNING  

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid särskilt vägande skäl och i 

samråd med SBF samt domarna, se mästerskapsregler SM Rally Sprint, punkt 2.4.  
 

15 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  

Alla tävlande i SM klasserna måste vara klädda enligt SM reglerna  

Däck: Enligt däcklista sommar 2022 på www.sbf.se  
 

Startmetod på SS: Start med startur.  

Rekognosering: Tillåten 2 gånger per startande ekipage, ej med tävlingsbil,  

lördagen den 9 juli. Max två personer i bil vid rekognosering. Max hastighet under 

rekognosering är satt till 30 km/h. Det är inte tillåtet att åka mot tävlings riktningen på SS vid 

rekognosering utan man måste köra runt via transportsträckan.  

Serviceplats  

Serviceplatsen är belägen i anslutning till administrativa kontrollen och HQ. Varje tävlande 

har tillgång till 8x10 m. En teknisk zon för ”heta arbeten” kommer att finnas i anslutning till 

serviceplatsen. Det finns inte el på serviceplatsen. Uppställning på serviceplats får ske först 

efter anvisning från funktionär. Vid önskemål om sammanhållen serviceplats för flera 

startande eller andra önskemål mejlas detta till almhultsmotorklubb@telia.com 

senast vid anmälningstidens utgång. Behov av större yta ska meddelas senast en vecka före 

tävling till almhultsmotorklubb@telia.com och medför en mindre tilläggsavgift, se avgifter 

punkt 12.  

Eldningsförbud gäller på serviceplatsen.  

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

Parkering av trailers på anvisad plats enligt bulletin.  

Serviceförbud överallt utom på serviceplatsen.  

Camping ej tillåten på serviceplatsen  

 

 

 

http://www.sbf.se/
mailto:almhultsmotorklubb@telia.com
mailto:almhultsmotorklubb@telia.com
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16 REKLAM  

Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente inklusive Mästerskapsregler SM 

Rallysprint anbringa reklam samt startnummer på de tävlandes fordon. 

Friköp är inte möjlig av den obligatoriska mästerskapsreklamen på fram- och bak-ruta samt 

vid startnummer på dörrarna. Se Tävlingsregler Rally. SM-promotorns reklam krävs ej i klass 

6,7,8,9 och 10. 2021, Utgåva februari 2021, punkten RY 1.4.1. Reklamen skall medföras 

under hela tävlingen. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för ev. lackskador i samband med 

reklamens anbringande. Plats för reklam meddelas i bulletin. Friköp av arrangörsreklam kan 

göras till en kostnad av 1500 sek.  
 

17 PRISER, PRISUTDELNING  

Hederspriser utdelas till de tre främsta placeringarna i resp. klass.  

Särskiljning vid samma sluttid i tävlingen sker med snabbaste tid i första omgången, vid lika 

tid även där – med bästa tid i andra omgången och så vidare. Är samtliga tider identiska skall 

ekipagen dela på placeringen. OBS! ej avhämtade priser tillfaller arrangören. Prisutdelning 

sker snarast efter avslutad tävling.  
 

18 UPPLYSNINGAR  

Lämnas av Fredrik Johansson 070-654 51 17 eller Björn Larsson 070-328 89 46 

 

19 ÅTERBUD  

Mejla ev. avanmälan till adress: anmalan@rallysm.se. 

Avanmälan dagen innan tävling samt under tävlingsdagen: Ring Elisabeth Lilja 070-557 32 99 
 

20 MEDIA/PR-ANSVARIG  

Media ansvarig: Anders Martinsson 070-233 38 81 

Mediackrediteringar görs till media@rallysm.se 

21 DISPENSE FRÅN HASTIGHETSBEGRÄNSNING Dispens från gällande hastighetsbegränsning 

har sökts hos Länsstyrelsen. Beslutet kommer anslås på den digitala anslagstavlan.  
 

22 BENSIN OCH OLJA  

Finns ej inom tävlingsområdet  
 

 

 

 

mailto:media@rallysm.se
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23 INLAGT UPPEHÅLL  

Uppehåll om 60 minuter är inlagt mellan omgång två och tre. Kan kortas vid behov 
 

24 RESPITTID OCH MAXTID  

Maxtid per omgång/sträcka 15 minuter  

Överskriden maxtid innebär uteslutning 
 

25 PLATS FÖR ANSLAG  

På den digitala anslagstavlan som återfinns länkad på  

Ladda ner Sportity appen som hanterar anslagstavlan.  

Log in Grus 

 

 

26 TELEFONNUMMER TILL TÄVLINGSLEDNINGEN  

Inför tävlingen: Fredrik Johansson 070-654 51 17 och Björn Larsson 070 328 89 46 

Under tävlingen: Björn Larsson 070 328 89 46 

 

ÖVRIGT  

Faktafunktionärer: Anges med namn och uppgift via bulletin på de officiella anslagstavlorna.  

 

 


