Västgötaloppet 2009 – några ord från tävlingsledaren och
banläggaren
Trots att vi vet att det finns ett intresse för regularitytävlingar i Sverige har få arrangörer utöver Midnattsolsrallyt och
SVK Västerås genomfört tävlingar. När vi träffades i samband med Midnattssolsrallyt bestämde vi oss för att göra
något åt saken.
Formatet var givet, en halvdagstävling på allmänna vägar; lätt att arrangera och lätt att köra. Banläggaren gick igenom
sitt arkiv av kartor och gamla tävlingshandlingar och i månadsskiftet juli-augusti provkördes banan.
Tack vare att vi håller oss till allmänna vägar och har en slimmad organisation kan vi lova att tävlingen blir av enligt
tävlingsinbjudan om vi får åtminstone tio startande. Blir det färre genomför vi tävlingen ändå, med något ändrat format,
för att ge funktionärer och tävlande erfarenheter inför Gränsrallyt nästa höst.
Banan kommer att bjuda på fina krokiga asfaltsvägar (och liite grus-) av ett slag som inte ens tävlingsledaren hade
väntat sig att hitta mitt på Västgötaslätten. Vi är övertygade om att både nybörjare och de som varit med förr kommer
att få mycket stor behållning av tävlingen. Så varför vänta – vänd på bladet, läs inbjudan till tävlingen och anmäl er. Ni
kommer att bli något av pionjärer på rena regularitytävlingar i SBF-klubbars regi.
För att undanröja eventuella tvivel vill vi betona att Västgötaloppet är öppen för alla bilar, oavsett typ och årsmodell.
Har ni något att fråga om är ni välkomna att kontakta Jonas Öhman på 070-5805115.
Lars Josefsson
Mölndals MK
Tävlingsledare

Jonas Öhman
Vara MK
Banläggare

Douglas och Berne Kennborn vid starten av Midnattssolsrallyt 2009.

Inbjudan till ”Västgötaloppet” lördagen den 3 oktober
Mölndals MK inbjuder till regularitytävlingen ”Västgötaloppet” lördagen den 3 oktober. Tävlingen arrangeras i full
överensstämmelse med SBF: s nationella tävlingsbestämmelser, denna inbjudan och eventuella PM.
Organisation
Tävlingsledare: Lars Josefsson, Mölndal
Banläggare: Jonas Öhman, Grästorp
Teknisk chef: Martin Mossberg, Mölndal
Domare: Bengt Johansson, Vara
Bana
Total längd:
varav regularitysträckor:
Antal regularity-sträckor:
varav orienterings-sträckor:
Antal orienterings-sträckor:
Kartskalor:
Klasser:

Respittid:
Startavgifter:
Banbeskrivning:

c a 190 km
c a 65 km
4
c a 20 km
1
1:50000. Alla kartor ingår i startavgiften.
Klass 1 (bilar utan extra trippmätare), Klass 2 (bilar med extra mekanisk
trippmätare), Klass 3 (bilar med extra elektronisk tripmätare). Ingen
klassindelning med avseende på bilarnas ålder eller typ.
120 min
500 kr
Allmänna vägar av mycket god standard, till övervägande del asfalterade.
Ingen del av de avgörande sträckorna går på avlysta vägar, men har vid
tävlings genomförande ringa trafik.

Nybörjargenomgång/licens: Anordnas vid startplatsen med början klockan 11.00 och är obligatorisk för nybörjare.
Övriga rekommenderas att delta från klockan 12.00 för att få särskild information om tävlingens genomförande.
Engångslicens kan lösas till ett pris av 100 kr, medlemsskap i SBF-ansluten motorklubb krävs ej.
Besiktning, start och mål: I Arentorp, SV om Vara. Pilat från E20.
Startordning och starttid: Första start kl 13.00. Startordning: Klass 1, 2 och 3.
Tidtagning: Atomur.
Utrustning: Enligt REG 5.3, det vill säga godkända av Bilprovningen eller motsvarande, första förband, samt två
varningstrianglar.
Priser: Hederspris till ¼ av deltagarna, samt eventuellt skänkta varupriser.
Försäkringars giltighet: Det åligger den tävlande själv att kontrollera vagnskadeförsäkringens giltighet.
Anmälan och upplysningar: Jonas Öhman, Storgatan 14, 467 40 GRÄSTORP. Telefon: 070-5805115. E-mail:
jonas.ohman@live.se. Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 27/9 kl 22.00. Tävlande som anmäler sig via e-mail
kommer att få tävlingshandlingarna skickade till sig på detta sätt. Start- och resultatlistor kan komma att publiceras på
Internet.
Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet, arrangör
eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador som under tävlingen drabbar
deltagaren .

