
 
 
 

 

Rally Lima - Bulletin 2 
 

Besiktningsinstruktioner 
 

 

Trailerparkering 

Parkering av trailers, följ pilning från riksväg 66.  
Arrangören ansvarar inte för trailers vid trailerparkeringen   

 

Besiktningsplan        

          För att allt ska gå så smidigt som möjligt vill vi att ni håller turordningen: 

                        1. Ljudmätning => 2. Turbomärkning => 3. Besiktning  

Respektera skyltning och funktionärernas anvisningar. 

       

Turbo / Pop-off märkning 

Äger rum i Lima Bilfrakts lokaler Hantverkarvägen 7 (Se besiktnings karta) 
Fredag 3/2 se besiktningstider nedan 

Plomberingstråden skall vara fördragen igenom de förborrade hålen till turbon. 
Om reservturbo finns skall plomberingstråd vara fördragen innan den besiktas.  
Se FIA tekniska bestämmelser  

För er som har bil med pop-off ventil, kommer kontroll och plombering av max 2 stycken pop-
off ventiler utförs vid förbesiktningen, komihåg att förborra hålen.  

Vid byte av pop-off ventil skall tekniska chefen kontaktas i tekniska zonen och pop-off ventilen 
ska plomberas.   

Ljudmätning  

Äger rum vid infarten till Lima Bilfrakts lokaler Hantverkarvägen 7                      
Ljudmätning skall vara gjord innan bilen får besiktigas. 

Fredag 3/2 kl. 10:00 – 17:00 

 

 



 
 
Reklam och tävlingsnummer 

          Startnummer och reklam skall monteras på bilen innan bilen besiktigas. 
          Kontroll av arrangörens reklam och reklamplats kommer att ske vid förbesiktningen  

         (se bifogad bild, som du får i startkuvertet).  

 Besiktning 

Äger rum i Lima Bilfrakts lokaler Hantverkarvägen 7 Fredag 3/2 kl. 10:00 – 17:00, följ pilning 
från serviceplats (Se besiktningsområdes karta).  

Förberedelser inför tävlingen.  

SE TILL ATT alla fordonshandlingar är i ordning: 

        Vagnbok ifylld tävling: 03/02–23 LIMA MS, A Besiktning 

Fordonspärmen: homolog.intyg, homolog.handlingar, registreringsbevis mm. Kontrollera 
innan avresa att släcksystem och brandsläckare (även den till serviceplatsen) är kontrollerade 
inom föreskriven tid.  

Utlandsregistrerad bils hyreskontrakt skall finnas med vid besiktning. 

Varningstrianglarna skall vara märkta med bilens reg.nr. 

Flera åtgärder är gjorda i besiktningsförfarandet i samband Covid 19:s smittorisk. Endast två 
personer per tävlingsbil får följa med in i besiktningshallen.  

Det råder vinterförhållanden i Lima så därför krävs två snöskyfflar i tävlingsbilen. (RY-T 2 2 st 
snöskyfflar väl fastsatta i koffertutrymmet).  

Det är också bra att ha med sig varma kläder i bilen, fastsatta på ett bra sätt. 

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

 

          Det är också viktigt att ni håller besiktningstiderna för att inga långa köer ska 

          bildas vid besiktningslokalen.      

           
 

 

 

 

 



 
 
Besiktningstider:  
Fredag 3/2       TID:   STARTNR: 

  10:00 - 10:30   53 - 61  

  10:30 - 11:00   62 - 66 

  11:00 - 11:30   67 - 71 

  11:30 - 12:00   72 - 76 

  12:00 - 12:30   77 - 81 

  12:30 - 13:00   82 - 86 

  13:00 - 13:30   87 - 91 

  13:30 - 14:00   92 - 96 

  14:00 - 14:30   97 - 101 

  14:30 - 15:00  102 - 106 

  15:00 - 15:30  107 - 111 

15:30 - 16:00  112 - 116 

  16:00 - 16:30  117 - 121 

16:30 - 17:00  122 -  

  

Turbo/Pop off plombering och besiktning: 

Fredag 3/2       TID:   STARTNR: 

  10:00 -  10:30      1 - 4 

  10:30 -  11:00     5 - 8  

11:00 -  11:30     9 - 12 

11:30 -  12:00   13 - 16 

  12:00 -  12:30   17 - 20 

  12:30 -  13:00   21 - 26 

  13:00 -  13:30   27 - 30 

  13:30 -  14:00   31 - 34 

14:00 -  14:30   35 - 38 

  14:30 -  15:00   39 - 42 

15:00 -  15:30   43 – 46 



 
 

 

Turbo/Pop off plombering och besiktning: 

  15:30 -  16:00   47 - 52 

16:00 -     Övriga 2WD Turbobilar 

      

RESPEKTERA BESIKTNINGSTIDERNA FÖR ATT UNDVIKA KÖBILDNING 

 

Däcksmärkning  

Inlämnande av Däcksmärknings listan kommer att ske i besiktningshallen på fredagen, lördag 
lämnas listan vid infodisken på Limedsforsens Folkets Park. 

Fredag 3/2 10:00 - 17:00 i besiktningshallen 

          Lördag 4/2 07:00 - 10:00 vid infodisken på serveringen 

           

          Endast däck noterad på gällande däcklista. Max 10 st däck 

          EJ inlämnad däcklista = Startförbud                                   

Incident/skada 

Vid eventuell incident/skada på fordon skall tekniskchef kontaktas för kontroll av bilen.      

Om incidenten sker på eller till sträckan och fordonet ej för egen maskin kan ta sig till 
Serviceområdet, skall fordonet transporteras till serviceområdet vid Limedsforsens Folkets 
Park för kontroll. Ekipage som bryter under tävling kan kvittera ut sin vagnbok vid tekniska 
zonen på serviceplatsen, mot inlämnande av tidkort och godkännande av tekniker.070-675 30 
61 

 

Vagnbok och GPS-enhet 

Efter avslutad tävling kommer vagnböckerna återfås vid målgång (Parc Fermé).  

OM du bryter under pågående tävlingen lämnas GPS-enheten till  

Tekniska zonen. 

 

Safety Tracking  

Delas ut vid administrativ incheckning. Ska även användas vid Rekognosering och Shake Down. 
 


