


Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella  
tävlingsbestämmelser, denna inbjudan samt ev. tillkommande PM.   
 

Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportför-
bundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande 
göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 
  

Personuppgifter: 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.  
 
1. Tävlingsarrangör:  
Asarums Motorsällskap arrangerar rallytävlingen ”Ekratten” den 25 september 2021. 
”Ekratten” är genom SBF/SVEMO certifierat som ett ”Grönt arrangemang”. 
 

2. Organisationskommitté: 
Robert Goude, Filip Håkansson, Gert Andersson, Simon Pettersson, Tobias Quist & Robert Magnusson. 
 

3. Tävlingsledare:  
Robert Goude, 0763-36 28 93 
 

4. Säkerhetschef:  
Tobias Quist, 073-060 25 50 
 

5. Domarordförande:  
Magnus Månsson, 070-249 46 39  
 

5.1. Domare:  
Lars Mattsson, 070-309 93 93 
 

6. Teknisk kontrollant:  
Torgny Johansson, 070-531 44 92 
 

6.1 Teknisk Chef:  
Gert Andersson, 070-883 81 95 
 

6.2 Miljöchef:  
Filip Håkansson, 072-332 43 67   
 

7. Tävlingsform:  
Nationellt rally på grus. 
Banans längd är 117 km varav 21 km utgörs av en (1) specialsträcka som körs 2 gånger. 
Tävlingen körs utan noter. 
 

8. Tävlingsplats:  
Start och målplats, serviceplats samt tävlingsledning är förlagt till Hokabanan utanför Karlshamn. 
Adressen till banan är Graneforsvägen 400-30, 374 94 Trensum .  
Telefon tävlingsdagen meddelas i PM 1. 
 

9. Tidsplan:  
Tisdag 24 aug:                    Inbjudan offentliggörs och anmälningstiden börjar. 
Onsdag 15 sep:     23:59    Anmälningstiden går ut. 
Lördag 25 sep:      07:00    Anmälan öppnar.  Plats Hokabanan (HQ). 
                              07:00    Besiktningen öppnar på Hokabanan (HQ). B-Besiktning. 
       Vid behov av A-Besiktning, kontakta Gert Andersson Tel. 070-883 81 95                             
                              07:00    Banan offentliggörs. Träningskörning på tävlingssträckorna efter denna              
                                           inbjudans publicering kommer att medföra startförbud. 
                              10:30    Första start, därefter 1 minuts startmellanrum. Flytande start. 
                           
                                           Slutbesiktning sker i anslutning till målgång. 
                                           Resultatlista kommer anslås fortlöpande efter varje klass avslutande. 
                                           Prisutdelning kommer att ske i anslutning till serveringen  
       vid start/mål på Hokabanan (HQ) när alla tävlande gått i mål. 
 
Förarsammanträde för debutanter och ungdomsrally. Plats och tid meddelas i PM 1 
Genomgång med dem som ska åka med VIP-licens. Plats och tid  meddelas  i PM 1. 
  

10. Deltagare:  
Tävlingen är öppen för deltagare med för år 2021 gällande A-B-C-U-licens samt debutanter. 
Deltagarantalet är maximerat till 80 ekipage. Arrangören äger rätten till fri gallring.  
Tävlingen är öppen för VIP-licenser och löses i anmälan (Pris 150 kr). Skall VIP-licens användas, notera 
detta i samband med anmälantill tävlingen! 
 



11. Bilklasser/Startordning:  
Bil- och förarklasser är indelat enligt nedan: 
Klass 1:  Debutanter 
Klass 2:  Ungdomsrally 
Klass 3:  4wd A-B-C-förare 
Klass 4:  2wd Trimmat (2wd övrigt) A-B-C-förare 
Klass 5:  2wd Otrimmat (VOC Mekonomen Rally, Gr E , Gr F, Gr N –1400cc R1a&R1b ) A-B-C-förare 
Klass 6:  Appendix K A-B-C-förare 
 

12. Tävlingsavgift: 
Tävlingsavgift 1800 kr. 
Ungdomsrally 900 kr. 
Debutanter 500 kr. 
Tävlingsavgiften skall vara betald till Bg 305-5316 (Asarums MS tävling)  
eller med Swish till nummer 123 495 3717 senast den 21/9-2021. 
Arrangören kommer att begära en administrationsavgift på 300:- om anmälan återtas efter 21/9  kl. 23:59. 
Efteranmälda betalar senast tävlingsdagen förutom sin ordinarie startavgift en efteranmälningsavgift på 
500 kr. 
 

13. Anmälan:  
Anmälan skall i första hand göras på www.resultatservice.com eller på SBF:s anmälningsblankett som då 
skickas till: Resultatservice, Munkarp 108, 243 91 HÖÖR. 
Detta ska vara Resultatservice tillhanda senast den 15/9 kl. 23:59. 
Startbekräftelse samt PM skickas ut elektroniskt .  
Var därför noga med att ange en korrekt e-post- adress. 
 

14. Avlysning:  
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samförstånd med domarordföranden avlysa tävlingen om del-
tagarantalet understiger 30 ekipage eller om förbud från myndigheter, ändrade covid-restriktioner eller force 
majeure tillkommer. 
 

15. Särskilda bestämmelser:  

• Serviceplats intill start & mål. Service efter SS1. Enligt RY0.2T 

• Däck enligt gällande rallyreglemente. Endast registrerade sommardäck. 

• Samtliga fordon skall kunna visa upp homologeringshandlingar. Gr E standard rallybil skall kunna             
styrka sin bils identitet. 

• Startmetod:  Start med startljus.  

• Tidtagning sker med fotocell och 1/10 av sekund. 

• Skyltning: Orange pilning och internationell skyltning. 

• Försäkringar: Enligt trafikskadelagen. 
 

16. Reklam:  
Arrangören kan nyttja rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarna.  
Ej anbringad arrangörsreklam medför en extra avgift på dubbel startavgift för den tävlande. 
Arrangören ersätter ej lackskador som ev. uppstår på grund av arrangörsreklam eller startnummer på bilen. 
 

17. Priser, prisutdelning och särskiljning: 
Priser delas ut till topp 3 i varje klass. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören. 
Vid lika sluttid utförs särskiljning från SS1 och SS2 i nämnd ordning. 
 

18. Upplysningar:  
www.asarumsms.com och evenemanget på Facebook ”Ekratten”. 
Robert Goude 0763-36 28 93 eller goudes_motorsport@hotmail.com. 
 

19. Återbud:  
Återbud fram till den 15/9 görs på www.resultatservice.com  
Återbud efter den 15/9 skall mejlas eller ringas till Robert Goude,  
goudes_motorsport@hotmail.com eller 0763-36 28 93. 
 

20. Media:  
Robert Goude, 0763-36 28 93 
 

21. Dispens hastighet:  
Dispens från gällande hastighetsbegränsning på SS har sökts hos Länsstyrelsen, beslut meddelas i start-
bekräftelsen. 
 

22. Drivmedel:  
Finns i Karlshamn i närheten av avfart 52 vid McDonald´s (ST1, INGO, Tanka och Cirkel K). 
 



 

24.Respittid: Respittiden är 15 min mellan två på varandra följande tidskontroller eller 30 min på hela       
tävlingen. 
 

25. PM:  
PM utges i numrerad ordning till de tävlande. Samtliga PM kommer att anslås på banans anslagstavla. 
 

26. Telefonnummer till tävlingsledningen under tävlingsdagen: 
Meddelas i PM1. 
 

27. Servering:  
Enklare servering vid start/mål på Hokabanan (HQ). 
 

28. Videofilmning:  
Videofilmning får ske med tävlingsledningens samt tekniske chefs godkännande.  
Kameran skall vara monterad vid besiktning. 
 

29. Asarums MS hemmaförare:  
Asarums MS förare skall infinna sig i klubbstugan tisdagen den 21/9 kl. 19:00 eller höra av sig till tävlingsle-
daren för att få sina arbetsuppgifter. 
 

30. Utlandsregistrerade fordon: 
Deltagare i tävling/uppvisning på väg I Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts försäk-
ring 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 2021 (20 % av 47 600 kr  
= 9 520 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor. 
 


