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1. TÄVLINGSARRANGÖR, ORT OCH DATUM 

Rallytävling i Säffle den 18/6 2022. Arrangerande klubb: Säffle Motor Club  

2. ORGANISATIONSKOMMITTÉ 

Fredrik Erixon, Christian Bruce, Tomas Locken, Björn Johansson, Mattias Andersson, Kenneth Ax, 
Tomas Erlewein och Håkan Johansson. 

3. TÄVLINGSLEDARE: Fredrik Erixon  070-510 63 99  xetmotorsport@hotmail.com  

BITR. TÄVLINGSLEDARE: Tomas Locken   072–5408917 tomas.locken@gmail.com  

4. SÄKERHETSCHEF: Kenneth Ax  070-3654983 

BITR. SÄKERHETSCHEF: Thure Karlsson  070-2196369 

5. DOMARORDFÖRANDE: Magnus Månsson 070-2494639 

DOMARE: Mikael Johansson 070-3725911 

6. TEKNISK KONTROLLANT: Mikael Simonsson 070-4486910 

TEKNISK CHEF: Håkan Johansson 070–5802256 

MILJÖCHEF: Andreas Runström 073-0254045 

7. TÄVLINGSFORM 

Tävlingen omfattar ca 30 km totalt, varav ca 7,5 km SS på asfalt (80%) med inslag av grus (20%). En SS 
som körs totalt tre gånger, alla omgångar räknas i slutresultatet. Startmellanrum en minut. Möjlighet 
till service mellan varje SS på anvisad serviceyta. 

8. TÄVLINGSPLATS OCH ORT 

Startplats och målplats för tävlingen är i centrala Säffle. Plats för anslag Sportity Asfalt och tävlingens 
officiella anslagstavla. Telefonnummer till tävlingsledning under tävlingen meddelas i PM. 

9. TIDSPLAN 

Sön 5/6 18:00 Anmälan stänger 

Mån 13/6 08:00 Programförsäljning inleds och banan offentliggörs 

Fre 17/6 17:00 – 21:00 Anmälan och A-besiktning på Opus Bilprovning i Säffle 

Lör 18/6 07:00 HQ öppnar 

 07:00 – 08:30 Administrativ kontroll och utlämning av tävlingsdokument 

 07:00 – 09:00 A-besiktning på Opus Bilprovning Säffle enligt schema i PM  

 08:00 – 09:00 Rekognosering, ej tillåtet med tävlingsbil. En gång per ekipage. 

 09:30 Startlista anslås på digital anslagstavla(sportity) 

 10:00 Första tävlingsbil startar SS1 

Slutbesiktning sker direkt vid målgång efter sista omgången. Prisutdelning sker vid uppställningsplats 
centrum snarast efter avslutad tävling 



10. FÖRARKLASSER 

Tävlingen är öppen för A, B, C-förare med giltiga nationella licenser för 2022 samt utländska förare 
med giltig licens för 2022.  

Max 100 startande. 

Gallring enligt mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022. 

11. BILKLASSER 

Enligt mästerskapsregler SM Rally Sprint 2022, dvs endast homologerade tävlingsbilar samt två 
inbjudningsklasser. 

Inbjudningsklasser: App K samt Standard 1 WD (ska följa SM reglerna dvs underställ och FHR/HNRS 
skydd) 

Startordning: 

• Standard 

• Nat 2WD 

• Int 2WD 

• Nat 4WD 

• Int 4WD 

• Inbjudningsklass App K 

• Inbjudningsklass Standard 1WD 

12. AVGIFTER 

Tävlingsavgift med arrangörens reklam är 1500 SEK 

Skall betalas till arrangörens swishnr. 123 447 21 48 eller Bankgiro 736–9150 innan anmälans utgång. 
Ange vid betalning namn samt klass. 

Efteranmälan kan göras i mån av plats mot extra avgift av 500 SEK. Förare med fri start som 
efteranmäler sig får betala efteranmälningsavgift. 

13. ANMÄLAN 

Skall göras på www.rallysm.se/tavlingar gäller SM-klasserna. 

Inbjudningsklasser anmäler sig på www.raceconsulting.com  

Komplett ifylld anmälan ska vara arrangören tillhanda innan anmälningstidens utgång 5 Juni 2022 kl 
18:00. För att anmälan skall anses vara komplett skall den vara korrekt ifylld samt att full betalning 
skall ha inkommit till arrangörens konto.  

OBS: Samtliga hemmaförare/kartläsare skall i samband med anmälan namnge två funktionärer som 
kan hjälpa till vid arrangemanget. Anmälan av funktionärer sker till tävlingsledningen på email 
xetmotorsport@hotmail.com alternativt på sms till 070 – 510 63 99 i samband med anmälan. 
Funktionärerna skall vara minst 16 år. Avsaknad av namngiven funktionär renderar i nekad start. 
Notera även den obligatoriska arbetsinsatsen för hemmaförare/kartläsare. 



14. AVLYSNING 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med domare avlysa tävlingen vid förbud från 
markägare, myndighet, otjänlig väderlek, för få anmälda eller annat fall av Force Majeure och i 
samråd med SBF. 

Se mästerskapsregler SM Rally Sprint, punkt 2.4 

15. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

DÄCK 

Enligt SBF gällande reglemente för rally 2022. Ej däckvärmare, ej däckvärmning på väg. 

SERVICE 

En serviceplats för hela tävlingen som är förlagd i Säffle och utefter banan. Service skall ske enligt 
gällande reglemente. Kontroller kommer att genomföras. Detaljerad information om service kommer 
i startbekräftelsen. 

Tävlande erbjuds max 8x10 m 

Tankzon tillämpas ej. 

16. REKLAM 

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna förutom SM-promotorns 
reklam, se Tävlingsregler Rally, RY 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 startkuvert. Friköp från arrangörsreklam kan 
göras till en kostnad av 1500:-. 

Friköp är inte möjlig av den obligatoriska mästerskapsreklamen på fram- och bak-ruta samt vid 
startnummer på dörrarna.  

17. PRISER 

Hederspriser kommer att utdelas till tre främsta i varje klass. Sträckpriser kan förekomma. Vid lika 
sluttid avgör tiden på SS3, SS2, SS1. 

All prisutdelning sker i anslutning till centrala uppställningsplatsen, mer info i starktkuvert. Ej 
avhämtade priser tillfaller arrangören 

18.UPPLYSNINGAR 

Press/PR: 

Christian Bruce 073 - 774 74 37, christinan28@hotmail.com 

Övrigt: 

Fredrik Erixon 070 - 510 63 99,  xetmotorsport@hotmail.com 

Tomas Locken 072 – 540 89 17, tomas.locken@gmail.com 

OBS: SMS och mail prioriteras vid kontakt. 

 



 

19. ÅTERBUD 

Återbud hanteras enligt följande: 

•  Vid återbud fram till måndag tävlingsveckan kl 20:00 återbetalas hela tävlingsavgiften. 

•  Vid återbud senare, fram till 24 timmar innan tävling tas en administrativ avgift om 500 kr.  

•  Återbud senare än 24 timmar innan tävling tas full tävlingsavgift  

Återbud sker till anmalan@rallysm (SM-Klasserna), Inbjudningsklasserna se www.raceconsulting.com 

På tävlingsdagen till tävlingssekreterare Veronica Södergren 070-2701577 

20. MEDIA/PR-ANSVARIG 

Christian Bruce 073 - 774 74 37, christinan28@hotmail.com 

21. DISPENSER 

Beslut om Länsstyrelsens dispens från gällande hastighetsbegränsning på specialsträcka meddelas i 
PM. 

22. BENSIN OCH OLJA 

Bränsle får endast fyllas på vid serviceyta på anvisad serviceplats eller på andra platser anvisade av 
arrangören.  

Tankzon tillämpas ej. 

23. INLAGT UPPEHÅLL 

Uppehåll mellan SS2 och SS3. 

24. RESPITTID OCH MAXTID 

Enligt SBF gällande reglemente. 

25. PLATS FÖR ANSLAG 

Sportity Asfalt, tävlingens officiella anslagstavla. 

26. TELEFONNUMMER TILL TÄVLINGSLEDNINGEN 

TÄVLINGSLEDARE: Fredrik Erixon   070-510 63 99 xetmotorsport@hotmail.com  

BITR. TÄVLINGSLEDARE: Tomas Locken   072–5408917 tomas.locken@gmail.com  

SMS och mail prioriteras! 

 

 

 

 

 

 



27. ÖVRIGT 

LOGI: Bed and Breakfast: www.sundsbedandbreakfastsaffle.com Telnr: 070-3517753 

Camping: www.duseuddecamping.se 

Säffle Turistinformation. www.saffle.se   

Gör långhelgen till en motorfest för hela familjen. Det händer en hel del i Säffle i samband med Seffle 
City Motor Challenge. Titta gärna på www.sefflecitymotorchallenge.com samt följ oss på Facebook 
@safflemc för mer detaljer inför tävlingen. På lördagkväll bjuder Galna Tuppen in till After Rally! 
Deltagare i SCMC kommer att erbjudas förmånliga rabatter på mat och dryck! 

ANSVAR 

Tävlingen anordnas i överensbestämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, 
SM-bestämmelser samt denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande PM. De som deltar i 
tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF ) 
Specialidrottsförbundet ( SDF ), arrangör eller funktionär kan således inte 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 media form, 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 49 300 kr = 9860 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor. 

Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden.  

Competitors in Swedish roads 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 comlpy with Swedish laws the party liability insurance hold by the Swedish Automobile Sports 
Federation will be eligible. The excess –fee that the one considered causing the accidents is for this 
insurance 20 % of the Swedish price base fee 2022 (20 % of 49 300 SEK = 9860 sek). Value of the 
insurance is 300 million SEK 

 

 


