
Inbjudan till 

Träning 

20220418 
 
Kullings MS inbjuder måndagen den 18/4 2022, Annandag Påsk, till lokal träning. 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF´s (Svenska Bilsportförbundets) nationella tävlingsbestämmelser,  

denna inbjudan och tillkommande PM. Träningen är öppen för Kullings MS´s förare samt kartläsare. 

  

Den som deltar i tävlingen gör detta på egen risk. FIA, SBF, SDF (Specialidrottsdistriktsförbund), arrangör eller funktionär kan 

således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

 

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. 

 

Föranmälan sker till Kai-Ove Andersson på telefon 070-316 83 78 (Ej via sms) senast måndagen den 11/4 2022.  

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till eventuell gallring. 

 

Att tänka på: 

-Ta med giltig LICENS                  för 2022! Kvitto är ingen licens! 

-Tävlingen har B-besiktning. Behövs A-besiktning arrangerar Kullings MS TUSS 20220327. Info finns på Kullings MS´s hemsida. 

-PR-licenser köps i appen Svensk Bilsport. 

-Även kartläsare som nyttjar PR-licens ska ha personlig utrustning enligt regelboken. 

-OBS! ALLA som utnyttjar PR-licens ska ovillkorligen delta i säkerhetsgenomgång som hålls efter förarmötet! 

 

 

Kärrparkering sker vid Sundbergs Åkeri i Källeryd. Pilat från väg 181. 

Anmälan och besiktning sker vid Källeryds Missionskyrka. 

 

Vagnböcker kommer i sedvanlig ordning att lämnas ut efter att sträckan är återställd. 

 

Startavgift: 500 kr. Betalas tävlingsdagen. 

 

Preliminär tidplan:  

08,00-09,00 Anmälan & besiktning öppen. 

09,15-09,30 Förarmöte, genomgång för kartläsare med PR-licens. 

09,30 Sträckan avlyses, gemensam genomåkning. 

10,30 Första start. 

 

Tävlingsledare: Per-Jörgen Svensson 070-828 35 07 

Teknisk chef: Håkan Efraimsson 070-662 40 39 

Säkerhetschef: Dan Landquist 070-356 79 52 

Miljöchef: Conny Hansson 070-654 38 60 

 

Vad det gäller iordningställande av banan, såväl innan som efter, är det i vanlig ordning allas ansvar att detta görs! 

 

 

Varmt välkomna till en trevlig rallydag! 


