
JR MOTORSPORT 
POKALEN 

Gotlands Motorförenings Bilklubb 
inbjuder till JR Motorsport Pokalen 
som i år körs vid Mix Ranch i Stenkyrka 
Tävlingarna pågår under lördagen och 
avslutas med Rallyfest på kvällen.

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s 
internationella och Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser, Bilsport Rally Cups regler, denna 
inbjudan samt eventuella tillkommande PM.

29 SEPTEMBER 2018

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och gotlands Idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

JR



JR MOTORSPORT POKALEN  29 SEPTEMBER

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget 
ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet 
(SBF), Gotlands Bilsportförbund, arrangör eller funktionär 
kan således inte utan vållande göras ansvarig person- eller 
sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan 
att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes person-
uppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt 
att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett 
medieform offentliggöra namnuppgifter. 

Tävlingen ingår i DM för Gotlands Bilsportsförbund och 
Bilsport Rally cup enligt respektive regler för 2018.  

Insurance information for foreign registered vehicles in 
Sweden Competitors in Swedish road haulage, with non-
Swedish regist road insurance  

Arrangör  
Gotlands Motorförenings Bilklubb (GMF).

Organisationskommitté
Jane Erixon, Fredrik Karlsson, Anette Westöö, Anna Rönnle, 
Christoffer Jacobsson och Mikael Nilsson.    

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare  Jane Erixon   070-678 66 00
Bitr. Tävlingsledare  Fredrik Karlsson 070-882 14 69
Teknisk Chef  Anna Rönnle 070-687 55 61
Teknisk kontrollant Håkan Andersson  073-523 53 85
Banchef  Christoffer Jacobsson  073-999 88 64 
Säkerhetschef  Anette Westöö 073-141 51 23
Bitr. Säkerhetschef Mikael Nilsson 072-512 49 22
Miljö chef Anette Westöö 073-141 51 23
Data/Resultat Jan Pennycook 
Presschef Claes Randlert 070-827 81 79
Tävlingssekreterare Bosse Larsson 070-180 85 84
Domare ordförande Håkan Kujahn 070-662 46 99
Domare  Jöran Pettersson 070-216 92 02

Tävlingens art 
Nationellt Rally på grus utan noter. Totalt cirka 160 km varav 
C:a 30 km SS fördelat på 6 sträckor. En serviceplats.
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Start och Målplats
Mix Ranch Stenkyrka. Telefon se Tävlingssekreterare.

Tidsplan
Anmälningstidens startar:  2018-07-11 när inbjudan 
offentliggörs på www.motorsportsidan.se
Sista anmälningsdag:  2018-09-17 kl 18.00
Tävlingsanmälan &  B-Besiktning:  2018-09-28–29 tider se 
PM (Gotlänningar och de som är på ön besiktar fredagkväll)
Kvittering av roadbook/karta:  2018-09-29 tider se PM
Banans offentliggörande: 2018-09-28 
Första start: 2018-09-29 kl 10.00
Förarsammanträde: 2018-09-29 tid se PM

Bilklasser OCH Startordning
Tävlingen är öppen för förare med A, B, C, J-förare med för 
2018 gällande licens, samt Debut med utbildningsintyg. 
Lotskontroll görs på licens, körkort/legitimation och ev. 
utbildningsintyg måste uppvisas! 
Klass D: Debutanter 
Klass U: Ungdomsrally
Klass 12: A-B-C-förare 4wd
Klass 1: A-B-förare Grupp E 
Klass 2: C-förare Grupp E
Klass 3: A-B-förare Grupp F 1300 Rallycup Grp. N < 1400  
Klass 4: C-förare Grupp F 1300 Rallycup Grp. N < 1400 
Klass 5: A-B-C-förare Appendix K Upp till -1975.
Klass 6: A-B-C-förare Appendix K 1976-1990.  Ej 4WD.
Klass 7: A-B-C-förare Max 74 enligt bilsport-rallycups regler
Klass 8: A-B-C-förare Grupp H Classic 
Klass 9: A-förare 2WD 
Klass 10: B-förare 2WD 
Klass 11: C-förare 2WD 

Anmälan
Ska ske endast elektronisk, se hemsidan www.gotlandsmfbk.se 
och ska vara arrangören tillhanda med betald tävlingsavgift  
senast anmälningstidens utgång. Vänligen fyll i alla uppgifter 
på anmälan för att underlätta vårt arbete. 



Tävlingsavgift
1500 kr, Ungdomsrally 750 kr varav 200 kr går till Bilsport 
Rally cup och Debut fri start. 
Betalas till researrangören Idrottens Ö ihop med resan via 
Bankgiro 5211-7637
Viktigt! Vid betalning måste förarens namn anges.
Vid återtagen anmälan efter anmälans utgång tas en admi-
nistrativ avgift ut på 300 kr. 
Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören rätten att för 
administration behålla 500 kr av inbetald avgift. 
Slutinstruktion och tillhörande info kommer att finnas på 
samma ställe där den elektroniska anmälan görs. Önskemål 
om annat förfarande måste anges på anmälan.

Efteranmälan
Medges i mån av plats samt med tillägg av 1000 kr på start-
avgiften. Skriftlig anmälan krävs till jane.erixon@telia.com.

Avlysning
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen 
om ej minst, 75 deltagare anmälts innan anmälningstidens 
utgång, eller vid förbud från markägare och force majeure.

Besiktning
Kamera tillåten och ska vara monterad vid besiktning. 
B-Besiktning. Besiktningsplats samt besiktningstider och reg-
ler meddelas i PM vid besiktningen sker sedvanlig kontroll 
av bl.a. registrerings-, försäkringshandlingar, personlig utrust-
ning samt bilens utrustning och ljudnivå. Slutbesiktning sker 
vid målplatsen därefter ställs fordonen på anvisad plats och 
kvarhålls 30 min efter avslutad tävling. 

Utrustning och Däck
Enligt gällande reglemente, endast sommardäck.

Priser
Hederspriser utdelas till en per påbörjat femtal startande i 
varje bilklass. 

Resultatlista
Fastställes 30 minuter efter avslutad tävling i respektive klass. 
Resultatlista lägges ut på GMF:s hemsida efter tävlingen.

Tidtagning och respittid
”Tävlingstid” gäller som officiell tid, den tävlande är en-
sam ansvarig att lämna över tidkort vid tidkontrollerna och 
kontrollera att noteringarna riktighet stämmer. Om tävlande 
bryter tävlingen ska tidkortet snarast överlämnas till tävlings-
sekretariatet, samt på tävlingsrapporten meddela om anled-
ningen till brytningen.
Start SS, Elektronisk Startljus, Mål SS, med fotocell. 
Tidtagning på SS räknas min, sek och 1/10 dels sek.
Respittiden ”Enligt RY 8.15”.

Pilning
Engelsk Pilning, orange pil används. 

Träning
All träningskörning på tävlingsvägarna efter 2018-07-05 är 
förbjudet och medför uteslutning.

Upplysning
Hemsida: www.gotlandsmfbk.se

Tävlingsfrågor
Jane Erixon, jane.erixon@telia.com, 070-678 66 00 kvällstid

Tekniska frågor
Anna Rönnle, anna@jrmotorsport.se, 070-687 55 61

Resa/boende frågor
Idrottens Ö: specialresor@destinationgotland.se
0771-22 33 50 #3,  
Boka resan via idrottsresor, det skiljer mycket i pris!
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Rallyfest på Mix RANCH
Avsluta rallyt med en trivsam kväll med mat och dryck.
Rallyfest på Mix Ranch på lördagskvällen, 19:30 äter vi en 
Taccobuffé och prisutdelningen sker kl 20:45. Därefter är 
det ”hopp och lek”, en massa rallysnack i trevligt sällskap. 
Bar kommer att finnas med bra priser.
Vill man svänga sina lurviga kommer det också att fungera. 
Biljetten kostar 150 kr/person. Barn upp till 13 år 100 kr.
Du kan boka/betala ihop med din tävlingsavgift. 
Du kan även köpa biljetter på plats, dock senast lördag 29/9 
kl 12.00 vid sekretariatet på tävlingscentrat. 
OBS! Begränsat antal platser.
Frågor: Jane Erixon tel 070-678 66 00 kvällstid eller mail:
jane.erixon@telia.com.

Gotlands MF:s BK och tävlingsledningen hälsar tävlande och 
servicepersonal hjärtligt välkomna till en trevlig RALLYHELG!

mix ranch  ligger i Stenkyrka ca 2,7 mil ifrån Visby. 
Här bor ni i 4-bäddstugor med lite olika standard. I storstugan 
så finns trinettkök, vardagsrum och dusch/wc och i camping-
stugan så finns ett litet kylskåp, dusch/wc finns i det gemen-
samma dusch-huset, där det även finns ett kök.
Storstuga 880 kr/stuga och natt
Campingstuga 660 kr/stuga och natt 

Priser på färjan
Vuxen ekonomi/aktersalong: 162 kr – 398 kr 
Personbil: 238 kr – 373 kr
Personbil + släpvagn: 599 kr – 877 kr

Ta med familj och vänner
Alla som deltar i arrangemangen inom Idrottens Ö reser till våra 
förmånliga idrottspriser. Tar du med familj och vänner erbjuder 
vi även de samma fina förmån. För bokning och information 
kontakta oss på telefon 0771–22 33 50 eller via E-post:  
idrottsresor@destinationgotland.se

Mer information om våra fartyg hittar du på vår hemsida 
www.destinationgotland.se 
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