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Inbjudan och tilläggsregler för 
Kolsvarundan den 16-17 augusti 2019 

 
Tävlingen ingår i: svenskt mästerskap i rally (SM), svenskt mästerskap för juniorer (JSM), 
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser, 
SM-bestämmelserna, denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande bulletiner. 
 

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. 
Internationella förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbundet 
(SDF), arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för 
person och/ eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 
 

Tävlingsdeltagare och funktionärer 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 
 
Insurance information 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 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 
2019 (20 % of 46 500 SEK = 9 300 SEK). Value of the 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 
bristfälligt 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 46 500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 
miljoner kronor. 
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1. Tävlingsarrangör 
 

Kolsva MS, Box 49 731 10 Kolsva  
Organisationsnummer: 878500-3073, Bankgiro:5602-4714, E-mail: kolsva.ms@telia.com 
Hemsida: www.rallysm.se eller www.kolsvams.com 
 
Start- och målplats är i Köping 
 
 
 
 
 

2. Organisationskommitté 
 
Lasse Wickman, Erik Wahlqvist, Per-Arne Broström, Johan Ivarsson, Pelle Karlsson, Krister 
Morén, Rikard Eriksson, Mathias Jansson 
 
 
 
 
 

     3-8. Tävlingsledning 
 
Tävlingsledare:           Lars Wickman                070-399 02 54       lars.wickman@ponsse.com 
Bitr.tävl.ledare:         Mathias Jansson            070-554 48 64       mattejansson@telia.com  
Bitr.tävl.ledare:          Erik Wahlqvist               070-512 70 61       erik.wahlqvist@telia.com 
Banchef:                     Per-Arne Broström         073-984 70 35        pa.brostrom@gmail.com   
Säkerhetschef:            Johan Iwarsson             070-211 77 61       johaniwarson@gmail.com 
Teknisk chef:              Pelle Karlsson                 070-357 62 62      mari.unosdotter@telia.com 

Teknisk kontrollant: Mikael Simonsson         070-448 69 10      mikael.simonsson63@gmail.com 
Domar ordförande:  Mats Bergman         073 088 13 30        mats@bergmanmotorsport.com 

Domare:               Patrik Persson         070-871 37 67        partik.rally@hotmail.com 

Domare:               Annika Karlsson             070-252 26 43       annicka65@hotmail.com 
Förarkontakt:             Jonas Ericsson                073-719 70 99     jonas.ericsson@assemblin.se 
Bitr. förarkontakt:     Johan Wickman             070-767 91 08    johanwickman@outlook.com 
Miljöchef:                   Meddelas i Bulletin 
Serviceplatschef:      Markus Morén         070-050 13 33      marcus.moren93@gmail.com 
Mediavärd:                 Åsa Carlbom         070-603 71 20        asa.carlbom@telia.com 
Central mediachef:   Göran Björklund         070-528 17 51    goran.bjorklund@newsroom.se 
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9. Tävlingsform 
 
Kolsvarundan har en totallängd om ca.272km med 8ss om ca. 126 km fördelat på 2 etapper 
under 1 dag 
Samtliga Specialsträckor körs under lördagen. 
Omstart är möjlig efter etapp 1 efter ombesiktning 
Rekognosering enligt mästerskapsregler rally, kapitel 7.6.3 
Tidsplan för rekognosering meddelas i bulletin 1. 
Arrangörsnoter av Noteriet 
Tävlingen avgörs på grusvägar av god beskaffenhet 
Powerstage avgörs som sista SS. Poäng enligt mästerskapsregler rally 9.4 
 
 

10.  Tävlingsplats 
 
HQ & anmälan är förlagd till Best Western Hotell Scheele. 
Start och mål sker i Köping. 
A-besiktning – plats och tider meddelas i bulletin 1. 
Parc Fermé  i anslutning till HQ. 
Officiell anslagstavla kommer att finnas på Rally-SM:s hemsida samt i HQ. 
Officiell tävlingstid enligt fröken ur, tävlingstelefon meddelas i bulletin 1. 
 
 
 

11.  Tidplan 
 
Datum  Tidpunkt Aktivitet 
2019-06-06 Torsdag 18:00 Anmälan öppnar/ inbjudan presenteras 
2019-08-04 Söndag 18:00 Anmälan stänger 
2019-08-11 Söndag 18:00 Efteranmälan stänger 
2019-08-11  Söndag 18:00 Bulletin 1 via e-post 
2019-08-12 Måndag 12:00 Banan offentliggörs 
2019-08-15 Torsdag 19:00-21:00 Administrativ kontroll och registrering för rek. 
2019-08-16 Fredag 07:00-10:00 Administrativ kontroll och registrering för rek. 
  08:00-15:00 Rek. Max 2ggr/SS enligt schema 
  16.00-22.00 Besiktning 
    
2019-08-17 Lördag 06:00 Seedad startlista anslås 
  08:00 Första start från Köping 
  17:00 Första bil till slutmål, prisutdelning på målramp 
  20:00 Preliminär resultatlista anslås 
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12.  Deltagare, licensklasser och gallring 
 
SM 
Tävlingen är öppen för deltagare enligt mästerskapsregler rally 1.6 
Max 120 startande, gallring enligt mästerskapsregler rally 2.0 
 
R1 
Bilar som ingår är Grupp E+F, Grupp N <1400 samt VOC, klassen öppen för juniorer max 25 
år. Har rätt att rekognosera och skall åka hela tävlingen. 
 
Öppen klass utan deltagande i SM,  alla bil- och förarklasser. 
Har rätt att rekognosera och skall åka hela tävlingen.  
Gallring fritt arrangör. R1 prioriteras i första hand. 
 
 
 

13.  Tillåtna bilar, bilklasser och startordning 
 
SM och JSM enligt mästerskapsregler rally 1.3 
SM, 4 klasser: Otrimmat 2wd. Otrimmat 4wd. Trimmat 2wd. Trimmat 4wd. 
JSM, 2 klasser: Otrimmat 2wd. Trimmat 2wd. 
Startordning enligt mästerskapsregler rally 1.5.2.1 
 
 
 
 

14.  Reklam 
 
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente inkl. SM-bestämmelserna 1.4 
anbringa reklam på de tävlandes fordon enligt info i Bulletin 1/ PM1. 
 
Friköp av reklam kan ske mot utökad tävlingsavgift enligt punkt 17 avgifter.  
OBS Dock kan ej ”Tools” reklamen friköpas! 
 
 
 

15.  Lagtävlan och teammästerskap 
 
Ingen lagtävlan. 
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16.  Särskilda bestämmelser 
 
Däck, enligt mästerskapsregler 2.2.1 
 

Tankmöjligheter finns vid serviceplats samt anvisad utlokaliserad tankplats 
 

Central serviceplats är i Köping  
 
Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente RY3.1 gäller. 
Bestraffning för brott mot RY 3.1 är se SBF:s nationella reglemente  
RY 8.0 Tävlingsbestraffning. 
Vi kommer att noga kontrollera att miljöföreskrifterna följs. 
En servicebil per startande tävlingsbil tillåts på serviceplatsen. 
Varje tävlande har tillgång till en serviceplats med måtten 10 x 6 m. 
Utökad serviceplats kan beställas. 
Det finns INTE tillgång till el på serviceplatsen 
En teknisk zon för ”heta arbeten” kommer finnas i anslutning till serviceplatsen. 
Totalt eldningsförbud gäller på serviceplatsen, gäller även grillar. 
Frågor runt serviceplats besvaras av serviceplatsansvarig. 
 
Respittid är max 15min mellan två tidkontroller och max 30min/ etapp. 
Omstartsmöjligheter enligt mästerskapsregler rally 7.5.2 
Önskemål om omstart skall snarast meddelas tävlingsledningen. 
Omstart är möjlig efter SS4.  
Tävlingsledningen beslutar om startposition och besiktningstid. 
Omstartstider anslås fortlöpande på officiella anslagstavlan. 
 

Nationell pilning med gul/svarta pilar. 
 

Mekanikeranmälan skall vara korrekt ifylld och kommer att bytas mot startdokument vid 
anmälan. 

 

Rekognosering enl. mästerskapsregler 7.6.3, hastighetskontroller kommer att utföras. 
Från inbjudans publicering till 17Augusti kl. 20.00 är det absolut förbjudet 
att köra oavsett färdmedel, vistas och/eller gå på de specialsträckor som ingår i 
tävlingen, med undantag av den tid då specialsträckorna är öppna för 
rekognosering eller när specialsträckorna är öppna för tävling . 
Varje överträdelse kommer att innebära förvägrad start och tävlingsavgiften kommer 
inte att betalas tillbaka. 
Tävlingsledningen kommer att bevaka så att inga överträdelser sker. 
GPS spårningssystem 
Vi kommer att utrusta varje rekognoserings- och tävlingsbil med en GPS sändare. 
Detta för att kunna kontrollera att hastigheterna hålls på träningen och som spårning 
under själva tävlingen. 
Mer information om detta i slutinstruktionen. 
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17.  Avgifter 
 
SM/JSM 
Tävlingsavgift SM med arrangörsreklam 7500:- 
Tävlingsavgift SM utan arrangörsreklam 15000:- 
Tävlingsavgift JSM med arrangörsreklam 6500:- 
Tävlingsavgift JSM utan arrangörsreklam 13000:- 
Not- och rekognoseringsavgift  600:- 
Tilläggsavgift för efteranmälan  2000:- 
R1 och Öppen klass med arrangörsreklam 5000:- 
 
Tävlingsavgift, notavgift och eventuell extra avgift skall vara inbetald senast vid 
anmälningstidens utgång. 
Observera att deltagare med eventuell fri start skall betala notavgift och eventuella extra 
avgifter. 
För rätt till rekognosering krävs betald notavgift. 
 

Betalning ska ske till Kolsva MS, Bankgiro: 5602-4714 
Viktigt! Ange förarens namn och tävlingsklass i samband med inbetalningen 

Återbetalning 
Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall: 

- Om tävlingen inte genomförs p.g.a. force majeure återbetalas 50% av erlagd 
tävlingsavgift. 

- Till tävlande vars anmälan ej godtas, återbetalas hela tävlingsavgiften. 
- Om återtagande av anmälan sker i skriftlig form före anmälningstidens utgång    

2019-08-04. 
Därefter behålls hela tävlingsavgiften, samt även kostnader för noter oavsett återbudstid. 
 
 
 

18.  Anmälan 
 
Elektronisk anmälan görs till www.resultatservice.com. 
Logga in på ditt anmälningskonto och välj tävling för att göra din anmälan, har du inget 
anmälningskonto finns instruktioner för att skapa ett på sidan för att göra Login mot 
anmälningssystemet. Övriga önskemål skrivs in under övrigt i anmälan. 
Slutinstruktion och övrig information om tävlingen till tävlande kommer att finnas via 
tävlandes anmälningskonto på www.resultatservice.com. Telefonanmälan godtages ej! 
Glöm ej ange vilket notsystem ni önskar. Anmälningstiden går ut 2019-08-04 kl. 18:00. 
Efteranmälan kan ske till en extra kostnad på 2000:- till och med 2019-08-11 kl. 18:00. 
(arrangören garanterar då ej plats i program) 
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19.  Avlysning 
 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, i samråd med SBF 
(se mästerskapsregler rally 2019) och domarna om inte minst 50 tävlande anmält sig före 
anmälningstidens utgång. Gäller vid förbud från markägare, myndighet, otjänlig väderlek 
eller annat fall av force majeure. 
 
 
 

20.  Priser och prisutdelning 
 
Priser enligt mästerskapsregler rally 9.8  Prisutdelning sker på målramp 
 
 
 

21.  Återbud/ avanmälan 
 
Återbud görs under ordinarie anmälningstid via tävlandes anmälningskonto. 
Efter ordinarie anmälningstid med mail till lars.gren@resultatservice.se 
Var noga med att du får svar på att din avanmälan är mottagen! 
Återbud över telefon godtas ej. 
 

22.  Upplysningar 
 
Tävlingsledare:           Lars Wickman               070-399 02 54      lars.wickman@ponsse.com 
Bitr.tävl.ledare:          Erik Wahlqvist              070-512 70 61      erik.wahlqvist@telia.com 
Förarkontakt:             Jonas Ericsson               073-719 70 99     jonas.ericsson@assemblin.se 
 
 

23.  Serviceplats 
 
Uppställning på serviceplats får ske först efter anvisning från funktionär. 
Önskemål om större serviceyta än 60 kvm måste anmälas till Serviceplatschef på mail 
marcus.moren93@gmail.com 
  
 
 

24.  Slutbesiktning & Parc Fermé 
 
Parc fermé efter slutmål sker i anslutning till HQ 
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25.  Logi 
 
Vi rekommenderar boende på Best Western Hotell Scheele 
Ange Rally SM som bokningskod 
Best Western Hotell Scheele – Hultgrensgatan 10, Köping tel. 0221-181 20 
http://www.hotelscheele.se/ 
 
Mer information hos: 
Köpings turistbyrå - tourist@koping.se tel. 0221-256 55 
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