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Timmerhultsprinten anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 
tävlingsbestämmelser, Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2023, denna inbjudan samt ev. 
tillkommande bulletiner. 
 

 
1. Tävlingsarrangör: Laholms MK 

Ort och datum:  Laholm, 2023-04-29 
 

2. Organisationskommitté: Anders Martinsson,  070-2333881 
Jörgen Karlsson, 070-3763106 
Elisabeth Lilja, 070-5573299 
Patrik Nilsson, 070-3175767 
Gunne Karlsson, 072-3281256 
 

3. Tävlingsledare:   Anders Martinsson, 070-2333881  
Bitr. Tävlingsledare:  Roger Tilgård, 070-6927035 
Bitr. Tävlingsledare:  Marcus Larsson, 070-5815529 
 

4. Säkerhetschef:   Jörgen Karlsson, 070-3763106 
Bitr. Säkerhetschef:  Henrik Hansen, 070-8541006 

 
5. Domarordförande Magnus Månsson, 070-2494639 

Domare:  Björn Larsson, 070-3288946 
 

6. Teknisk kontrollant:  Lars Isaksson, 070-6762920 
Teknisk chef:   Gunne Karlsson, 072-3281256  
Bitr. Teknisk chef: Bertil Hansen, 073-5428070 
Miljöchef:   Ulf Bergström, 073-5260767 
Bitr. Miljöchef:  Robin Johansson, 072-1879508  

 
7. Tävlingsform:  Nationell rallysprint, Rally-SM på grus, med start och mål  

vid Folkhälsocentrum i Laholm samt serviceplats i Knäred, 
idrottsplatsen. Tävlingen består av en SS om c:a 6,2 km som 
körs tre gånger, alla omgångar räknas i slutresultatet. 

 

Tävlingens totala längd är c:a 84,2 km. 
 

Tävlingsbanan körs med hjälp av roadbook. 
 
Arrangörsnoter skrivna av Anders Martinsson ingår i 
tävlingsavgiften, egna anteckningar/noter får göras under 
rekognoseringen. 
 

8. Tävlingsplats:  Laholm och Knäred  
Telefonnummer under 
tävlingsdagen:  Administrativ chef  Elisabeth Lilja, 070-5573299 
   Bitr. Adm. chef Eleonore Bergström, 073-8503339 
   Förarvärd   Pontus Johansson, 073-5394826 

  



9. Tidplan:    
Administrativ incheckning  vid besiktningen  

lördag 29/4 2023 kl. 07:00 – 11:00 
 
           Besiktning  lördag 29/4 2023 kl. 07:00 – 11:00 

 
Vi tillhandahåller enbart A-besiktningar. Besiktningen sker på 
serviceplatsen där bilen skall stå på pallbockar med samtliga 
hjul avtagna. En person från teamet skall vara på plats vid 
besiktningen. Kontroll och plombering av turbo och pop-offventil 
sker i samband med besiktningen. 
Ev. detaljerad tidplan för besiktning meddelas i bulletin. 
 

Banans offentliggörande lördag 29/4 2023 kl 08:00. 
 
Rekognosering   erbjuds mellan kl 08.00 och 11.00 

Rekognosering ej tillåten med tävlingsbil, se punkt 26 sid 7. 
 

Förarsammanträde  kommer inte att hållas. 
 
Första start  lördag 29/4 kl. 12.00.  

Startmellanrum, se punkt 15 sid 6. 
 

Slutbesiktning  sker direkt vid målgång efter sista omgången. 
 
Resultatlista  anslås snarast efter varje klass avslutande. Resultatlista finns 

löpande på Rally-SMs hemsida, www.rallysm.se. 
 
Prisutdelning  sker snarast efter avslutad tävling, prel. tid meddelas i Bulletin 2. 
 

 
10.  Förarklasser  A-, B- och C-förare med svensk licens samt förare med utländsk 

licens giltiga för 2023. 
 

Max antal startande 80 ekipage 
 
Gallring  enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2023. 

 
 

11.  Bilklasser  enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2023 
d.v.s endast homologerade tävlingsbilar. 
 

Inbjudningsklass  erbjuds ej i denna tävling. 
 
Startordning  Standard (RM) 
   2WD (SM) 
   4WD  (SM) 
 
Teamtävling  enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2023 

  



 
12.  Avgifter  Tävlingsavgift 2000.- för SM-klasserna 

1500.- för RM-klassen 
OBS! efteranmälan enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 
2023.  
utökad yta serviceplats 20.-/m2 

 
Betalning Avgifterna skall betalas senast 2023-04-16. Swish finns, 

nummer 123-6791404, annars Bankgiro 209-8028 (ange Rally-
SM och förares namn samt bilklass vid BG-inbetalning) 

 
Återbetalning  Vid avanmälan senast 2023-04-16 återbetalas hela 

tävlingsavgiften, vid senare avanmälan – ingen återbetalning.  
 

Om förare anmält sig utan att betala anmälningsavgiften och 
avanmäler sig efter sista anmälningsdag kommer föraren att få 
en faktura från Laholms MK på full anmälningsavgift med en 
betalningsperiod om 10 dagar. 

 
13.  Anmälan  sker elektroniskt och senast 2023-04-16 kl 18.00. Länk till 

anmälan finns på Rally-SMs hemsida, www.rallysm.se. Se fliken 
tävlingar. 
 

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 Tankzon kommer inte upprättas. Tävlingen är kort och drivmedel 
för hela tävlingen skall finnas i bilen vid besiktningen. Se även 
punkt 22. 
 
Zon för heta arbeten kommer anordnas. Här kommer personal 
med lämplig utbildning att övervaka arbetet. 

 
Däck enligt Mästerskapsregler SM Rally Sprint 2023. 
 
 
Serviceplats En central serviceplats i Knäred, i övrigt serviceförbud. Tävlande 

erbjuds en plats om max 8x10 m. Ytterligare behov av yta ska 
meddelas Laholms MK på laholmsmotorklubb@gmail.com 
senast en vecka före tävling och medför en mindre tilläggsavgift, 
se avgifter punkt 12. 

 Namn på kontaktperson för serviceplatsen meddelas i bulletin.
  

 
Startmetod SS Start med hjälp av startklocka och på hela minuter. Mellanrum 

mellan bilklasser är fem minuter och mellan omgång två och tre 
är inlagt ett uppehåll om 20 minuter. 

  



 
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 bulletin. Frånköp av arrangörsreklam kan göras till 
en kostnad av 2000:-, OBS! gäller ej promotorns reklam som är 
tvingande och ej kan frånköpas. 

 
 

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 hålls vid Folkhälsocentrum och genomförs snarast 
efter avslutad tävling. 
 
 

18.  Upplysningar  lämnas av  
Anders Martinsson,  070-2333881 eller 
Elisabeth Lilja 070-5573299 
 

19.  Återbud  Mejla på anmalan@rallysm.se  
20.  

Avanmälan dagen innan tävling samt under tävlingsdag ring: 
Elisabeth Lilja,  070-5573299 
 
 

21.  Media/PR-ansvarig Sara Mejving, 070-2470119 
 
Ansökan om ackreditering av mediapersoner skickas per mail till 
media@rallysm.se 

 
 

22.  Dispenser  Dispens från gällande hastighetsbegränsning har sökts hos 
Länsstyrelsen. Beslutet kommer anslås på den digitala 
anslagstavlan. 
 
 

23. Bensin och olja  Drivmedel finns i Laholm, där finns Preem, Tanka och Ingo. 
Tankning i depån/på serviceplatsen är ej tillåten. Drivmedel 
som räcker hela tävlingen skall finnas i bilen vid besiktningen. 
 
 

24.  Inlagt uppehåll  Uppehåll om 20 minuter är inlagt mellan omgång två och tre. 
 
 

25.  Respittid och maxtid Maxtid på SS per omgång är satt till 15 minuter. 
  



 
  

26.  Plats för anslag  på den digitala anslagstavlan som återfinns länkad på  
www.rallysm.se 

 
27.  Telefonnummer till  inför tävlingen: 

 tävlingsledningen Anders Martinsson,  070-2333881 eller 
Elisabeth Lilja 070-5573299  

  
under tävlingen 
Elisabeth Lilja 070-5573299  



28.  Övrigt   
 

Kärrparkering: Kärrparkering finns 500 m från besiktningen. 
 
Rekognosering: Tillåten 2 gånger per startande ekipage, ej med tävlingsbil 

mellan kl 08.00 och 11.00. Max två personer i bil vid 
rekognosering. Max-hastighet under rekognosering är satt till 50 
km/h. Arrangören har möjlighet att kolla hastighet vid 
rekognosering med hjälp av bärbar radar. 
Det är inte tillåtet att åka mot tävlingsriktningen på SS vid 
rekognosering utan man måste köra runt via transportsträckan. 

 
Tillståndsnr:  SBF:s tillståndsnummer är 2023: RY-182 
  Länsstyrelsens tillståndsnummer meddelas i bulletin. 
 
Faktafunktionärer: Anges med namn och uppgift via bulletin på de officiella 

anslagstavlorna. 
 

 

Kartläsare   Det är inte tillåtet att byta kartläsare under tävlingen. 
  Det är inte tillåtet för kartläsare att åka med Prova-På-licens. 
 
Trafikförsäkring   är obligatorisk. Trafikskadelagen gäller under tävlingen. 

Vagnskadeförsäkring gäller inte. Det är förares skyldighet att 
omedelbart meddela tävlingsledning skador som man orsakat 
under tävlingen. 
 

Försäkringsinfor-   Tävlande på svenska vägar, med fordon registrerade i utlandet, 
mation för utlands-  måste kunna uppvisa försäkringshandling som täcker skador 
registrerade fordon   på tredje parts egendom motsvarande en summa av 300 
i Sverige:   miljoner svenska kronor. 
 

Insurance information for foreign registered vehicles in Sweden  
Competitors in Swedish road events, with non-Swedish registered vehicles, must 
be able to provide a third party liability insurance with a value of 300 million SEK. 

 
Ansvar:  Gemensamma tävlings- och arrangörsregler G 2022-2024, 

inledning i regeltext sidan 5 ska följas.  
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på 
egen risk. Berört Internationellt förbund (FIA, CIK-FIA, EFRA, 
IFMAR), Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär 
kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller 
sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

 
Boende och logi: Information om boende lämnas av Turistbyrån i Laholm, maila 

till turist@laholm.se. 
 

Länkar:  Lista över länkar till tillämpliga web-sidor, se sista sidan. 
 
 

Banchef:  Åke Lundberg, 070-6771443 
Bitr. Banchef:  Isak Nilsson, 072-2110902 
Serviceplatschef: Meddelas i bulletin 
 
Förarkontaktman:  Pontus Johansson, 073-5394826 

 

Välkomna till Timmerhultssprinten 2023-04-29  



============================================================================ 

Lista på länkar till tillämpliga web-sidor: 

 

Regler: Gemensamma tävlings- och arrangörsregler 2022-2024 

 Regler, rally 

  



 


