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Mönsterås MK  
Inbjuder till 

Oknörundan 
3:e deltävlingen i 

Bilsportbörsen Rally Cup 
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 
nationella tävlingsreglemente, samt denna tävlingsinbjudan. 
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk, FIA, SBF, SDF den 
arrangerande klubben samt dess tävlingsledning och funktionärer kan således 
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under 
tävlingen 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 media 
form offentliggör namnuppgifterna 
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Organisationskommitté . 
Ulf Johansson, Bibbi Reffel, Jonas Persson, Bertil Persson, Monica Persson 
Pia Rask Pedersen, Bo Holm 
 
 
Tävlingskommitté 
Tävlingsledare: Ulf Johansson 0499-20813,070-3958823,  

070-8570518 
Bitr. Tävlingsledare Bibbi Reffel  0499-23827 
Teknisk chef: Pia Rask-Pedersen 0499-14421, 070-5514421 
Banchef:  Bertil Persson 0499-23630, 070-5482537, 
� � � � 070-9482531�� �

Banchef:  Kjell Stegefors 0481-56074 

Säkerhetschef: Monica Persson 0499-23630 
Sekretariatschef: Jerker Höggren 070-5382290, 0491-32132  
Mediaansvarig: Åke Gustavsson 0730-613987, 0499-30011 
Miljöchef:  Bo Holm  0499-23827, 070-6738448 
 
Domarjury. 
Domarordförande: Magnus Görling 0140-60080, 070-5449224 
Domare:   Roger Engström 070-8719402   
Teknisk kontrollant: Tomas Jansson 070-6085158  
 
Tävlingens art. 
RY-tävling för bilar på vägar av god småländsk kvalitet. Totalt 100 km, varav 25 km  
SS fördelat på 4SS  
 
Start och målplats Krungårdsskolan Blomstermåla 
�

Service. 
En central serviceplats finns, belägen vid folkracebanan. Servering finns. 
Gällande miljöföreskrifter enligt RY 02 T gäller 

 
Förarklasser 
Tävlingen är öppen för förare med A,B,C,J-förare med för 2009 gällande licens. 
Ej uppvisat körkort nekas start.  
Debutanter är välkomna, startar innan licensierade förare.  
 
Bilklasser  
Klass U: Ungdomsrally.  
 
Klass 1: A-B-förare Grupp E. 
 
Klass 2: C-förare Grupp E. 
 
Klass 3: A-B-förare:  Volvo Original Elit. 
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Klass 4: C-förare: Volvo Original Cup. 
 
Klass 5: A-B-C-förare: Appendix K.  
 
Klass 6: A-B-C-förare: Grupp H 66-74. 
 
Klass 7: A-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Nationell Special. 
 
Klass 8: B-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Nationell Special. 
 
Klass 9: C-förare 2WD: Grupp H, Grupp A, Grupp N, Nationell Special. 
�
4 WD , max 20 startande, startar sist i tävlingen 
 
Detta är också startordningen  
 
Tidsplan. 
Besiktning och besiktningstider, meddelas i startbekräftelsen. 
Banans offentliggörande, lördagen den 1/8, klockan 08:00. 
Träningskörning/Rekognisering, (se RY 8.11T.) 
till fots eller med någon form av fortskaffningsmedel på tävlingssträckorna efter denna 
tävlingsinbjudans publicering kommer att medföra tävlingsbestraffning,  
Resultatlista kommer att anslås fortlöpande efter varje klass avslutande. 
Första start klockan 12.01. 
Prisutdelning sker vid rallyts HQ, prisutdelning kommer att ske klassvis. 
Förarsammanträde för Debutanter och Juniorer, klockan 10.30, tävlingssekreteriatet. 
Särskiljning vid lika sluttid enligt följande, ss1, ss2 osv. 
 
Utrustning och däck  
Enligt gällande rallyreglemente. Endast registrerade sommardäck, samtliga fordon skall kunna 
visa upp homologiseringshandlingar,  
GR E skall styrka sin bils identitet med verkstadshandbok eller reservdelskatalog.  
 
Videofilmning 
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer från Oknörundan, förbehålles SBF. 
Den som vill köpa sig filmrättigheter ombeds att kontakta SBF för tillstånd samt 
tävlingsledaren i god tid före tävlingen. 
  
Besiktningstyp. 
A-besiktning, besiktningen sker vid Service & Montage i Ålem 
 
Reklam. 
Arrangören förbehåller sig rätten att enligt reglementet anbringa reklam på deltagande fordon. 
Ej anbringad arrangörsreklam medför att en extraavgift kommer att tas ut 
av den tävlande om 1000 kronor. 
Arrangören ansvarar ej  för ev. lackskador. 
 
Deltagarantal och gallring. 
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Max 150 startande. Vid eventuell gallring så borttages först de anmälda med ej fullständig 
eller ej betald anmälan, sedan gäller vilken tid anmälan har ankommit, samt enl. gällande 
reglementen 
 
Tidtagning 
Tidtagning med fotocell 10/delar. Startljus vid start på SS. 
 
Pilning. 
Enligt gällande reglemente, engelsk pilning, röd/orange pilar kommer att användas. 
 
 
Anmälningsavgift. 
Anmälan och anmälningsavgift 300:-, arrangören  tillhanda senast den 24 juli 2009,  
klockan 18:00. Glöm ej att skriva namn, klubb, samt klass på talongen.  
Anmälningsavgift insättes på BG 739-3229  ,  Mönsterås MK 
Debutanter och Juniorer  ingen anmälningsavgift. 
Återbud efter anmälningstidens utgång ingen återbetalning av anmälningsavgiften.  
Vid återbud senare än 24 timmar före anmälans öppnande tävlingsdagen kommer en 
administrationsavgift att tas ut på 500:-. 
Ej inbetald anmälningsavgift påföres av en administrationsavgift om 200:-. 
 
Startavgift. 
Startavgift  BBRC  500:-   
 Debutanter  100:- 
 Ungdomsrally 300:- 
Efteranmälningar                               +200:-,  betalas tävlingsdagen. 
 
Anmälan 
Anmälan skall vara Resultatservice tillhanda senast Fredagen den 24 Juli 2009På adress: 
Resultatservice, Munkarp 2322, 243 91 Höör, www.resultatservice.com,  
fax 0413-551463 
�

OBS slutinstruktion och tillhörande info kommer sändas ut via e-post, var noga med att 
ange rätt e-postadress vid anmälan 
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Särskilda villkor 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätt att göra varje ändring i 
Denna  tävlingsinbjudan som dikteras av säkerhetsskäl eller forcé majuare. 
 
Avlysning 
Arrangören äger rätt att avlysa tävlingen om mindre än 80 ekipage är anmälda eller i händelse 
av force majeure av varje slag. 
 
Priser. 
Hederspriser utdelas till ett antal av minst ett per påbörjat fyrtal startande i varje klass, dock 
kommer det att utdelas pris till 1:a till 3:e plats i varje klass. 
 
Respittid 
Respittid är 15 min mellan 2 TK eller max 30 minuter för hela tävlingen. Kan av domarjuryn 
förlängas. 
 
Hastighetsbegränsningar. 
Dispens från gällande hastighetsbegränsningar på SS har sökts hos Länsstyrelsen. Besked 
lämnas i PM. 
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Försäkringar 
Enligt trafikskadelagen. 
 
Slutbesiktning 
Slutbesiktning kommer att ske enligt VTK. Därefter ska fordonet stå uppställt på anvisad plats 
60 minuter efter avslutad klass. 
 
Servering. 
Servering finns vid startplatsen och Serviceplatsen 
 
Anslag och PM 
Kommer att finnas vid anmälan, sekretariat/servering. 
 
Upplysningar 
Upplysningar och förfrågningar tas emot av 
Ulf Johansson 0499-20813, 070-3958823, 070-85705018 
Monica Persson 0499-23630 
Bibbi Reffel  0499-23827 
 
Välkomna 
Mönsterås MK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


