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7-Klubbars serien 
 
 



Tävlingen anordnas i full överenskommelse med FIA:s internationella och Svenska 
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser, samt denna inbjudan och ev. PM.  
 
Tävlingsarrangör: Kolsva MS, Fack 49, 73030 Kolsva    
 
Organisationskommitté: 
Tävlingsledare: Per-Arne Broström, Götvägen 4, 73030, tel: 073-984 70 35   
Bitr Tävlingsledare:Erik Wahlqvist  
Banchef:Micke ”Mc Rae” Karlsson  
Säkerhetschef: Johan Iwarsson tel: 0221-516 99 el. 070-211 77 61  
Sekreterare:  
Kassör:  
Funktionärschef:  
Teknisk chef: Per Karlsson  
 
Domarjury: 
Domarordförande: Lars-Inge Broman  
Teknisk kontrollant: Meddelas i PM 
Domare: Meddelas i PM  
 
Tävlingens art: 
Nationell Rallytävling som omfattar totalt ca 74 km, varav ca 22 km fördelat på 3 st SS  
(1specialsträckor som körs tre gånger). Uppsamlingsuppehåll mellan etapperna.  
 
Arrangörsnoter: 
Tävlingen körs utan noter 
Start / Målplats:Folkets Park Kolsva 
 
Deltagare: 
Tävlingen är öppen för deltagare med giltig A, B, C-licens, Juniorlicens samt Debutanter. 
 
Tillåtna bilar: 
Klass1 A/B/C Hopslagna Alla 4WD 
Klass2 A/B/C Alla övriga 2WD (I respektive förarklass)(Suzuki Cup som ej är GruppN) 
Klass3 A/Bn(hopslagen GrN0-1400,VOC Mekonomen Rally,gr f samtliga 
Klass4 C-förare GrN 0-1400, VOC Mekonomen Rally 
Klass 5 A/B/C (Hopslagna ) Gr E 
Klass 6a A/B/C (hopslagna) Klassiker Appendix K-74 2WD 
Klass 6b A/B/C (Hopslagna) Klassiker Appendix K 75-90 2WD 
Klass 7  Utbildningsrally 
,Startordning:Klass 7,4,5,6,1,2,3

Däck och utrustning: 
Enligt SBF:s rallyreglemente för år 2018 
 
Reklam: 
Arrangören kommer att utnyttja de platser på bilarna som är tillåtna för arrangörsreklam.  
Det är möjligt att friköpa sig från arrangörsreklam mot dubbel tävlingsavgift ( 2200 Skr.).  
Arrangörsreklamens utformning meddelas i PM. 
 
Lagtävlan: 
Lagtävlan förekommer . 
 
 
 
 



Deltagarantal och gallring: 
Deltagarantalet är begränsat till 100 st. Gallring sker enligt följande metod: 
1. Datum för anmälans ankomst. 
2. Ofullständig ifylld anmälningssedel. 
 
Besiktning 
Tid och plats meddelas i startbekräftelse. 
Vid besiktningen sker sedvanlig kontroll av bl. a. registreringshandlingar, försäkringshandlingar, 
förarnas och bilarnas utrustning. 
Slutbesiktning sker vid målplatsen och därefter ställs bilarna i parc ferme. 
 
Service: 
Högst en specialsträcka skall köras mellan servicetillfällena. Endast anvisade serviceplatser får 
användas, för övrigt gäller serviceförbud. Servicebilar skall medföra utrustning enl. Rally 02.T och 
miljöföreskrifterna skall följas. 
 
Tävlingsavgifter: 
Tävlingsavgiften är 1200 kr. Varav 100 kr är bidrag till cancerfonden samt 100 kronor som går till 
7-klubbars Prispott. Tävlingsavgiften betalas på tävlingsdagen, Swisch finns. 
Telefon och efteranmälan är + 200 kr.  
 
 
Anmälan: 
På www.raceconsulting.com arrangören tillhanda senast fredagen den 1 juni 2018 kl 18.00  
Avanmälan på mail till rallyxplosion@hotmail.se senast 1juni kl 18,00 för att slippa avgift. 
”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 mediaform offentliggör namnuppgifterna”  
 
Avlysning: 
Arrangören äger rätt att med domarnas tillstånd avlysa tävlingen om icke minst 50 stycken tävlande 
anmält sig vid anmälningstidens utgång eller vid förbud från markägare eller annan force majeure.  
Arrangören förbehåller sig rätten till varje ändring i denna inbjudan som kan dikteras av 
säkerhetsskäl eller annan force majeure samt ändringar som SBF kan komma att besluta. 
 
Försäkringar: 
Trafikförsäkringen gäller. Vagnskadeförsäkring gäller ej. 
 
Särskiljning: 
Sträckan körs tre gånger och bästa tid räknas. 
Om två tävlande har samma sluttid särskiljs de enligt följande: Den som har bästa sluttid på första 
sträckan placeras först. Skulle detta ej ge utslag räknas tiden på andra sträckan osv. 
 
 
 
Priser och prisutdelning 
Hederspriser utdelas,  max tre priser i varje klass. Prisutdelning sker när respektive klass är 
avslutad. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 
Banans offentliggörande: 
Banan offentliggörs tävlingsdagen kl. 08.00. All träning och övrig rekognosering på i tävlingen 
ingående specialsträckor före och efter tävlingen är förbjuden efter denna inbjudans 
offentliggörande. Förare/kartläsare som ertappas kommer att uteslutas och rapporteras till berört 
SDF. 
 
Ansvar: 



Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, Svenska Bilsportförbundet, Kolsva 
MS, funktionärer och markägare frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, 
olycksfall o. dyl. 
 
Videorätten: 
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer från Roger Ericssons Minne 2018 
förbehålles arrangören i samarbete med SBF. Den som vill köpa sig filmrättigheter ombeds 
kontakta tävlingsledaren. 
 
Upplysningar: 
Per-Arne Broström 073-984 70 35  
VÄLKOMNA 
 
 
 
Organisationskommittén    


