
 
 

 

 
 

MK TIERP 
Inbjuder till 

TIERPSRUNDAN 
 
 

Lördag 7 januari 2023. 
 
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med Svenska bilsportsförbundets nationella tävlingsbestämmelser 
och Upplands bilsportförbunds reglemente samt denna tävlingsinbjudan. 
 
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), 
Upplands Bilsportförbund (UBF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för 
person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.  
 
”Tävlingsdeltagare 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 och oavsett 
mediaform, offentliggör namnuppgifterna. ” 

 
 
1. Tävlingsarrangör: MK Tierp c/o Niklas Brodin, Krans väg 6, 815 44 Tierp. 
 
2. Organisationskommitté: 
Niklas Brodin, Robin Wallberg, Jörgen Joons, Tomas Nilsson, Niklas Landqvist, 
Olle Andersson, Peter Nyman och Ove Östergren. 
 
3. Tävlingskommitté: 
Tävlingsledare: Niklas Brodin 070/6929055 
Bitr. tävlingsledare: Peter Nyman 070/2851046 
Säkerhetschef: Niklas Landqvist 073/5045097 
Banchef: Jörgen Joons 070/3716167 
Teknisk Chef: Robin Wallberg 070/2995429 
Miljö/Servicechef:            Olle Andersson 073/6552120 
 
4. Domarjury: 
Domarordförande:  Bo Andersson 070/3315383 
Domare: Margareta Johansson 070/5448498 
Teknisk kontrollant:         Ola Wredh 076/1036718 
 
5. Tävlingsform: 
Nationellt rally som körs på byväg av mycket god beskaffenhet med snö o is. Tävlingens längd är                  
totalt 103 km varav 46 km SS. 5 st SS. 
Tävlingen körs med noter av Patrik Barth. 
 

 



6. Tävlingsplats: 
Anmälan, besiktning, start och mål är belagt på kulturhuset möbeln i Tierp. 
 
7. Deltagare: 
Tävlingen är öppen för A-, B- och C-förare, Ungdomsrally med giltig licens i rally 
och debutanter. Ingår i Supercupen, 1300 Rallycup och Uppländska Rallyserien. 
 
8. Tidsplan: 
     Lördag 7 januari.  

 Anmälan samt B-besiktning kl. 07,00–10,00. 
 Banans offentliggörande, anmälan öppnas kl. 07,00. 
 Träningskörning på tävlingssträckan efter denna tävlingsinbjudans publicering 

kommer att medföra bestraffning enligt gällande regler. 
 Första start kl. 11.01. 
 Resultat kommer att sättas upp klassvis vid sekretariatet. 
 Prisutdelning ca 30 minuter efter sista bil i klassen kört i mål. 

 
9. Bilklasser och startordning: 
Klass 5: 1300 Rallycup. 
Klass 1: A-B, 4 WD. 
Klass 2: A-B, 2 WD. 
Klass 3: A-B, Gr-F, Voc, Gr-N 0-1400cc. 
Klass 4: A-B, Gr-E. 
Klass 1: C, 4 WD. 
Klass 2: C, 2 WD. 
Klass 3: C, Gr-F, Voc, Gr-N 0-1400cc. 
Klass 4: C, Gr-E. 
Klass 6: App-K, 2 WD. 
Klass 7: Ungdomsrally. 
Klass 8: Debutanter. 
 
10. Reklam: 
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna, om arrangören 
kommer att utnyttja detta kommer att meddelas i startbekräftelsen. 
Ej anbringad arrangörsreklam medför en extra avgift kommer att tas ut av den tävlande om 
500:-. Arrangören ersätter ej lackskador som ev. uppstår på grund av anbringande av reklam 
eller tävlingssiffror på bilen. 

 
11. Anmälan och Tävlingsavgift: 
Anmälan skall göras på www.motorsportsidan.se och anmälan stänger söndagen den  
1 januari klockan 18.00. 
 
Tävlingsavgiften är 2500 kr och Noter 500 kr betalas till BG:794–7377. 
Ungdomsrally har FRI startavgift. 
Går även att betala med swish och kontant vid anmälan. 
Vi kommer att ta ut en administrationsavgift på 500:- om återbud till tävlingen lämnas senare 
än 24 timmar före anmälningen öppnar på tävlingsdagen. 
 
12. Gallring: 
Gallring sker efter fullständig ifylld anmälans ankomst till arrangören. 
 
13. Deltagarantal: 
Tävlingsdeltagande är maximerat till 120 startande. 
 
 



14. Utrustning: 
Enligt gällande reglemente, endast registrerade vinterdäck. 
 
15. Priser: 
Priser i form av pokaler utdelas till 1 på 4 startande max 3 st/klass.  
 
16. Hastighetsbegränsningar: 
Dispens från den generella hastighetsbegränsningen har sökts hos länsstyrelsen. Beslut om 
detta meddelas i startbekräftelsen. 
 
17. Försäkringar: 
Enligt trafikskadelagen. 
                               
18. Trafikförsäkring förutlandsregistrerade tävlingsfordon 
Insurance infomation for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in Swedish 
road 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 not comply 
with Swedish laws the third party  liability insurance hold by The Swedish Automobile 
SportsFederation will be eligible.The excess- fee that the one Considered causing the accident 
is this insurance is 300 million SEK. 
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 2019 (20% av 46500kr=9300kr).Värdet på försäkringen är 300 miljoner 
kronor. 

 
19. Särskilda villkor: 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att med domarordförandes medgivande göra varje ändring 
i denna tävlingsinbjudan som dikteras av säkerhetsskäl och forcé majuare. 
 
20. Avlysning: 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, om inte minst 60 deltagare är 
anmälda vid anmälningstidens utgång, vid förbud från myndigheter, markägare eller forcé 
majuare. 
 
21. Slutbesiktning: 
Efterbesiktning kommer att ske enligt VTK vid slutmålet. 
 
22. Återbud: 
Jörgen Joons 070/3716167. 
 
23. Upplysningar: 
Jörgen Joons 070/3716167. 
Niklas Brodin 070/6929055. 
 
Officiell telefon Tävlingsdagen 070/6929055. 

 
 

             
 

 


