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Inbjudan  

Rollsbo City Race 2023-05-13 
 

 

Introduktion 
  
Tävlingen ingår i Svenskt Mästerskap Rally Sprint asfalt (SM). Riks Mästerskap Rally Sprint asfalt för 
standard. Samt inbjudningsklasser. 
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, SM-
bestämmelser samt 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 2023 (20 % av 52 
500 kr =10 500 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 registered 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 part 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 2023 (20 % of 52 500 SEK = 10 500 SEK). Value of the 
insurance is 300 million SEK.  
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1 Tävlingsarrangör 
Älvbygdens MK, ÄLVÄNGEN, 446 22 Älvängen 
a. Org.-nr. 863500–3364 
b. Hemsida: https://alvbygdensmk.se/ 
c. Email: marcus.marin@techdesign.nu 

 
2 Organisationskommitté 

Markus Börjesson, Lars Jönsson, Leif Reimelid, Conny Andersson, Leif Kärnede, Olof Lindgren           
Marcus Marin, Lars Edvardsson, Martin Edlund, Erik Wiklund, Henry Larsson, Stefan Johansson 
 

3 Tävlingsledning 
Tävlingsledare Martin Edlund 0707–734688 
Bitr. Tävlingsledare Lars Jönsson 0705–333025  
Administrativ chef Marcus Marin 0725–752301  
Banchef Conny Andersson 0705–540323  
Bitr. Banchef Ulf Hummel 0768–151842  
Serviceplatschef Olof Lindgren 0709–821615  
Resultat RaceConsulting www.raceconsulting.se 
Förarkontakt Mattias Holm 0730–840430   
Eventansvarig Conny Andersson 0705-540323  
 

4 Säkerhet 
Säkerhetschef Lars Edvardsson 0733–376095   
Bitr. Säkerhetschef Mikael Stoopendal 0706–053269  
Publiksäkerhetschef Jon Norberg 0725–470860  
 

5 Domarjury 
Domarordförande Tord Andersson 0706–822626   
Domare C G Larzon 0705–337807  
    

6 Teknisk Kontrollant, Teknisk Chef och Miljöchef 
Teknisk Kontrollant Raymond Johansson 0733–330151 
Teknisk chef Markus Börjesson 0704–391728  
Miljöchef Meddelas i bulletin 
 

7 Tävlingsform, antal SS och Trp. sträckor, tävlingens längd, noter, rekognosering 
Rallysprint i form av varvlopp om totalt c:a 22,5 km, varav 19,5 km är SS. 1 SS på asfalt där varvet är 
c:a 2 km som körs 3,25 varv. Tävlingen körs i 3 omgångar. Central serviceplats vid tävlingens HQ. 
Inga arrangörsnoter, Banan körs efter skiss, rekognosering tillåten till fots eller med cykel. 
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8 Tävlingsplats, bana ort, telefonnummer under tävling  
Rattgatan 43 Rollsbo industriområde, Kungälv,  
GPS position: WGS84 57°52'59.8"N 11°56'28.5"E 
Tel.nr. Under tävling: Administrativ chef. 0725–752301 
 

9 Tidsplan avseende:  
a. Administrativ incheckning vid infodisk, rattgatan 43, 44240 Kungälv. 

   Fredag 2023-05-12 kl. 17:45 - 20:45  

Lördag 2023-05-13 kl. 06:45- 08:45 

b. Besiktning, rattgatan 43, 44240 Kungälv.  Fredag 2023-05-12 kl. 18:00-21:00
   Lördag 2023-05-13 kl. 07:00-09:00 

c. Banans offentliggörande    Lördag 2023-05-13 kl. 06:45 
d. Tidschema (Datum och klockslag) 

 Inbjudan offentliggörs och anmälan öppnar  Fredag 2023-03-10 
 Anmälningstid utgår    Söndag 2023-04-30 kl. 18:00 
 Serviceplatsen öppnar    Fredag 2023-05-12 kl. 17:00 
 Publicering av startlista SM/RM   Lördag 2023-05-13 kl. 09:15 
 Förarsammanträde    Tid och plats meddelas i bulletin. 
 Första start.    Lördag 2023-05-13 kl. 10:00 
 Prisutdelning    Gemensam prisutdelning snarast efter

   avslutad tävling. 
 Resultatlistan    Anslås snarast efter sista tävlingsbil i 

   mål. 
e. Slutbesiktning sker direkt efter målgång. Ingen Parc Fermé, se mästerskapsregler Rally SM-sprint. 

 
10 Deltagare, licensklasser, antal och eventuell gallringsmetod.  

Tävlingen är öppen för nationella och internationella deltagare med giltig licens enligt Mästerskapsregler 
SM Rally.   i SM/RM. Samt inbjudningsklass. Gallring enligt Mästerskapsregler SM Rally. SM/RM har 
företräde före Inbjudningsklass.  
 

11 I tävlingen ingående Bilklasser och Startordning.  
Bilklasser, Mästerskapsklasser och startordning enligt gällande Mästerskapsregler SM Rally.  SRM 
Teammästerskap. 

Tävlingsklasser startordning:  
1 Standard (RM) 
2 2 WD (SM) 
3 4 WD (SM) 
4 Inbjudningsklass: grp. E/F/VOC mekonomen rally 
5 Inbjudningsklass: 2 WD 
6 Inbjudningsklass: 4 WD 
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12 Tävlingsavgift, efteranmälningsavgift, regler för återbetalning  
a. Tävlingsavgift SM   2000 SEK 
b. Tävlingsavgift RM   1500 SEK 
c. Tävlingsavgift inbjudningsklasser   1500 SEK 
d. Tävlingsavgift utan arrangörsreklam  Dubbel tävlingsavgift 
e. Tävlingsavgift, och eventuella extra avgifter skall vara inbetald senast vid anmälningstidens 

utgång. Observera att deltagare med eventuell fri startavgift skall betala eventuella extra avgifter.  
f. Bankgiro, Älvbygdens MK. Bg 5840–2017 
g. Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall:  
 Om tävlingen inte genomförs p.g.a. force majeure återbetalas 50 % av erlagd tävlingsavgift.  
 Till tävlande vars anmälan inte godtas, återbetalas 100 % av erlagd tävlingsavgift.  
 Om återtagande av anmälan sker i skriftlig form (mejl) före anmälningstidens utgång  

2023-04-30 kl. 18.00 återbetalas 100% av erlagd tävlingsavgift.  
 Arrangören förbehåller sig rätten att ta en administrativ avgift på 1000 kr för återbud mellan 

2023-04-30 kl. 18.00 och 2023-05-13 kl.10.00.  
 

13 Anmälan (dag och tid), eventuell efteranmälan  
a. Anmälan för SM/RM via www.rallysm.se  
b. Anmälan för Inbjudningsklassen via www.raceconsulting.se 
c. 2023-03-10  Anmälan öppnar kl. 18:00 
d. 2023-04-30   Anmälan stänger kl. 18:00  
e. OBS! För att anses som anmäld (kontrollerad) måste tävlingsavgift vara inbetald. 

 
14 Avlysning, skäl till inställande av tävling eller Force Majeure  

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen i samråd med SBF, (se Mästerskapsregler SM 
Rally) och domarna om inte minst 20 tävlande i SM/RM anmält sig vid anmälningstidens utgång, samt vid 
förbud från myndighet, markägare, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure. 
 

15 Särskilda bestämmelser, Däck, Serviceplats, startmetod SS  
 
15.1 DÄCK  
 Däck enligt Mästerskapsregler Rally SM-Sprint, Utgåva november 2022 punkt 2.2.1 
 Alla däck behöver inte inregistreras vid samma tillfälle. Däcklistor skall vara inlämnad innan start av 

etapp, senast 1 tim. före egen start. Inlämning av däckslistor vid infodisken. 
 För Inbjudningsklassen gäller däck enligt SBF däckregler RY-T 3, fritt antal. 

 
15.2 SERVICEPLATS, Rattgatan 43 Rollsbo industriområde, Kungälv, 
 Placering av tävlande enligt anvisning av funktionär. 
 Yta per Serviceplats är 8x10m  
 Info om parkering släpvagn. Se karta i bulletin. 
 En teknisk zon för ”heta arbeten” kommer att finnas i anslutning till serviceplatsen.  

Elektricitet är inte tillgänglig på serviceplatsen.  
 Vid önskemål om sammanhållen serviceplats för flera startande eller andra önskemål så kontakta 

serviceplatschef. Grill/Eldningsförbud gäller på serviceplatsen.  
 Serviceplatsen har inga speciella tankzoner. All tankning skall ske på serviceplatsen.  
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 Miljöstation finns placerad på serviceplatsen. 
 Max hastighet på serviceplatsen är gånghastighet (7 km/h). 
 All service ska ske på serviceplatsen, i övrigt råder serviceförbud. 

 

15.3 STARTMETOD 
 Start på SS sker på funktionärs tecken. Fotocell i start och mål. Tidtagning på 1/10 sekund. 

 
 

15.4 MEKANIKERANMÄLAN, samt FULLMAKT FÖR PROTESTOMBUD 
 Mekaniker är försäkrad via den tävlandes licensförsäkring, under förutsättning att 

Mekanikeranmälan” är inlämnad före tävlingen. Blankett finns att hämta på 
https://www.sbf.se/vartforbund/Dokumentbank/forsakringochskadeanmalan/  - fyll i, spara och 
mejla till: marcus.marin@techdesign.nu  eller lämna vid administrativ incheckning.  
 

16 Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt möjlighet till friköp  
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente inklusive Mästerskapsregler SM Rally 
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.  
Friköp av övrig reklam kan ske mot utökad tävlingsavgift enligt punkt 12 Avgifter. 
 

17 Priser, poängberäkning, särskiljning, prisutdelning  
Priser och poängberäkning enligt Mästerskapsregler SM Rally. Efter sista tävlingsbils målgång sker 
gemensam prisutdelning vid HQ utifrån senaste publicerade, preliminära resultatlista. 
Priser delas ut till de tre främst placerade per tävlingsklass. 
 

18 Upplysningar. 
Martin Edlund  0707–734688 
Lars Jönsson 0705–333025 
Marcus Marin marcus.marin@techdesign.nu 
 

19 Återbud  
Återbud görs under ordinarie anmälningstid via e-post anmalan@rallysm.se  OBS! Var noga med att du får 
svar på att din avanmälan är mottagen. 
Regler för eventuell återbetalning se punkt 12 
 

20 Media-/PR-ansvarig, namn och telefonnummer  
Media centralt Svenska Rallymästerskapen (SRM) www.rallysm.se 
Media lokalt Leif Reimelid mobil 0722–200007 leifreimelid@gmail.com 
Mediaackreditering  Söks på www.rallysm.se 
 

21 Dispens från hastighetsbegränsning, beslut från länsstyrelsen  
Ansökan inlämnad till Länsstyrelsen 
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22 Bensin och olja, (tillgång till under tävlingen och var)  
 Vid tankningarna ska alla team ha minst en 6 kg brandsläckare och presenning ska användas. 
 Miljöföreskrifter enligt SBF:s nationella reglemente RY 3.1 och G 6.0. 
 Bränsle finns inte inom start och målområde, men i närområdet. 

 
23 Inlagt uppehåll  

45 min. uppehåll mellan omgång 2 och 3. 
 

24 Respittid och maxtider  
Maxtid per omgång är 10 min. Överskriden maxtid medför uteslutning. 
Vid ev. felkörning erhålls bästa körtid i aktuell tävlingsklass + 120 sek. 
 

25 Plats för anslag av tillstånd, PM, samt övriga meddelanden;  
Officiell anslagstavla via www.rallysm.se och fysisk anslagstavla vid HQ. 
Samt ladda ner app. Sportity på mobilen där ni alla tävlande når all info och ange RallySM 
 

26 Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingen 
Se punkt 3 ovan. 
 

27 Boende och Logi  

 Nordiska folkhögskolan B&B Hem - Konferens & B&B (nordiska.fhsk.se)   
 Fars Hatt  https://dialoghotels.se/sw/fars-hatt-by-dialog-hotels/om-oss  
 Marstrands familjecamping, Hem (marstrandscamping.se)  
 C:a 25 ställplatser vid vandrarhemmet på Fästningsholmen. 
 Dessutom finns ett antal hotell på Koön och Marstrand.  

 

 

Välkomna till Rollsbo City Race 
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