
Inbjudan till 
Södra Lundbytrofén 

20180414 
 
Kullings MS inbjuder lördagen den 14/4 2018 till lokaltävlingen Södra Lundbytrofén.  

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF´s (Svenska Bilsportförbundets) nationella tävlingsbestämmelser,  

denna inbjudan och tillkommande PM. Tävlingen är öppen för Kullings MS´s aktiva. 

  

Den som deltar i tävlingen gör detta på egen risk. FIA, SBF, SDF (Specialidrottsdistriktsförbund), arrangör eller funktionär kan 

således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

 

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter 

registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform offentliggör 

namnuppgifterna. 

 

Föranmälan sker till Kai-Ove Andersson på telefon 070-316 83 78 (Ej via sms) senast måndagen den 9/4.  

Vid anmälan skall namn på en funktionär anges. 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till eventuell gallring. 

 

 

Att tänka på: 

-Ta med giltig LICENS                  för 2018! Kvitto på betalning är ingen licens! 

-PR-licenser kommer att finnas till försäljning, pris 150 kr/st. 

-Även kartläsare som nyttjar PR-licens ska ha personlig utrustning enligt regelboken. 

-OBS! ALLA som utnyttjar PR-licens ska ovillkorligen delta i säkerhetsgenomgången som hålls efter förarmötet! 

 

-Plats att parkera kärror på meddelas senare. 

 

-Anmälan och besiktning sker vid Södra Lundby bygdegård. 

 

-Alla deltagare ska hjälpa till med såväl iordningställande som återställande av sträckan. Iordningställandet sker fredagen den 13/4. 

 Klockslag meddelas senare. 

 

-Vagnböcker delas ut av banchefen efter att återställandet är klart. 

 

-Startavgift: 500 kr. Betalas tävlingsdagen. 

 

-Servering kommer att finnas vid Södra Lundby bygdegård. 

 

Preliminär tidplan:  

08,00-09,00 Anmälan & besiktning öppen. 

09,15 Förarmöte, säkerhetsgenomgång för deltagare med som löst PR-licens. 

09,30 Sträckan avlyses, funktionärer placeras ut, gemensam genomåkning i valfritt fordon. 

10,30 Första start. 

12,00 Fikapaus. 

 

Tävlingsledare: Kai-Ove Andersson 070-316 83 78 

Teknisk chef: Håkan Efraimsson 070-662 40 39 

Säkerhetschef: Dan Landquist 070-356 79 52 

Miljöchef: Johan Kempe 070-273 50 97 

 

 

Varmt välkomna till en trevlig rallydag! 


