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Örnsköldsviks Rallyklubb 
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska Bilsportförbundets 
nationella tävlingsbestämmelser, samt dessa tilläggsregler och tillkommande PM. Tävlingsdeltagare 
och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes 
personuppgifter registreras i tävlingsledningens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin 
verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. 
 
Tävlingens status 
Hillclimb för veteranbilar (entusiastfordon), rallybilar och veteranmotorcyklar i Vårdkasbacken. 
Vinnaren blir den som ligger så nära sin egen tid som möjligt efter 2 heat. En sträcka på ca: 900 meter 
körs 2 gånger. 
 
Tävlingsarrangör 
Örnsköldsviks Rallyklubb, Box 4029, 891 04  ÖRNSKÖLDSVIK 
Tel: 070-603 68 06 
 
Organisationskommitté 
Kurt Ehlin, Stig-Roland Bohman och Göran Englund. 
 
Tävlingsorganisation 
Tävlingsledare Christer Söderström  070-683 06 60 
Domare  Kurt Ehlin   070-603 68 06  
Biträdande tävlingsledare Stig-Roland Bohman  073-065 01 58 
Teknisk chef  Hans-Roland Sundström  070-563 50 96 
Miljöchef  Anders Stegberger  070-819 78 43 
 
Tävlingsplats 
Besiktning & anmälan vid Vårdkasbacken’s  början (Härnösand)  Starten är belägen vid samma plats. 
Telefon tävlingsdagen 070-603 68 06. Ytterligare nummer kan komma att meddelas i PM. 
Vatten finns att tillgå på tävlingsområdet. 
 
Tidsplan  Anmälan till tävlingen senast fredag 8/7  kl. 18.00 
Besiktning & anmälan Banans offentliggörande kl. 08.00 

Anmälan öppen tävlingsdagen kl. 08.00 – 10.00 
Besiktningen är öppen kl. 08.00 – 10.30 

  Obligatoriskt förarsammanträde kl. 10.30 
  Första start kl. 11.00 
  Finaler: Ej aktuellt 
  Resultatlista anslås löpande vid sekretariatet.  
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Antal startande 
40 st. veteranbilar (entusiastfordon) + och 10 i rallyklassen + 10 veteranmotorcyklar. 
 
Tävlingsavgift 
Seniorer: 250 kr, juniorer 200 kr. Betalas tävlingsdagen vid anmälan. 
Vid avanmälan och återbud senare än 48 timmar före första start debiteras en 
administrationsavgift på 500 kr. 
 
Miljö. 
G2. Miljöstation finns i området. Viktigt att du som tävlande har presenning under tävlingsbil, att vid 
behov även servicefordon. Samt att allt miljöfarligt avfall tas omhand av dig på ett korrekt sätt. 
 
Deltagare och klasser 
Tävlingen är öppen för förare med engångslicens (som köps på plats) och rallylicens. 
Veteranbilar (entusiastfordon), rallybilar och veteranmotorcyklar. Alla deltagare skall ha SBF eller 
SVEMO godkänd hjälm. Alla deltagare måste  vara trafikförsäkrade. 
 
Startordning 
Startordning meddelas i startlista, start sker i nummerordning. 
 
Startuppställning 
Uppställning till start sker flytande, d.v.s. du skall starta efter det nummer som du har framför dig i 
startlistan och vara klar för start direkt efter denne. 
 
Åtgärd vid tjuvstart 
Eventuell tjuvstart 0-10 sekunder före det att startsignal getts, bestraffas med tidstillägg om 
10 sekunder. Vid tjuvstart mer än 10 sekunder erhåller man maxtid på sträckan den omgången. 
 
Däckbegränsning 
Ej aktuellt  
 
Avlysning 
Arrangören kan avlysa tävlingen om färre än 20 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång. 
Eller vid annan force majeure.   
 
Anmälan 
Till Göran Englund Varpvägen 22    893 96  Sidensjö              Tel: 070-346 23 49 eller  
mage.englund@gmail.com        Engångslicens (som köps på plats) eller rallylicens. 
 
Reklam 
Arrangören kan komma att utnyttja sin reklamplats. 
 
Priser, poängberäkning, särskiljning och prisutdelning 
Samtliga deltagare kör sträckan 2 gånger. De 2 tiderna närmaste varann och ger placering, ev. 
särskiljning sker genom bästa tid i omgång 1 och 2. Priser utdelas till 3 första i respektive klass. Inga 
priser skickas. 
 
Upplysningar och återbud  Resultatlista 
Kurt Ehlin    070-603 68 06  Vid sekretariat, lokaltidningen och www.ovikrally.se  
 
 

Varmt välkommen till Vårdkasen 
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