
 

 

PM 1 

Hej och välkommen till Midnattssolsrallyt 2022 i Karlskoga. 

Du har blivit tilldelad startnummer enligt bifogad anmälningslista. 

Nedanstående ändringar och tillägg har gjorts i inbjudan. 

3  TÄVLINGSLEDNING 
Biträdande teknisk chef:  Anders Lindwall 070 496 28 26 

7  TÄVLINGSFORM 
Banans längd 1012 km varav ca 152 km fördelat på 20 SS. 
Flytande starttid tillämpas. I tävlingen finns det passerkontroller (PK). Det är 
obligatoriskt att passera dessa. Om kontrollstämpel saknas innebär det uteslutning. 

SS1 Gellerasen är 50 % asfalt och 50% grus. 
SS9 Gellerasen är 100 % asfalt. 

9  TIDSPLAN 
Anmälan: Tisdag kl 16,00-21,00 samt onsdag kl 07,30-12,00.  
Telefon till anmälan 070 310 12 72. 

Besiktning: Se bifogad besiktningsinstruktion. 

Anmälan till omstart: Senast kl 19,00 på onsdag, kl 21,00 på torsdag och fredag 
till 072 204 06 74 

Detaljerad information om hur man blir inplacerad vid omstart kommer i PM2. 

Startlistan till etapp 1 anslås onsdagen kl 15,00 

Invigning av KAK Midnattssolsrallyt kl 16,15 

Första bil startar kl 16,30. 

10  TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE 
Startmellanrum onsdag: Två bilar startar varje hel minut från huvudstarten TC1. 
På SS1 är startmellanrummet 30 sek. 
 
Serviceförbud gäller överallt utom de anvisade serviceplatserna. 
Parc Fermé är obligatorisk tills 30 min efter sista bil i parc fermé. 
 
12  STARTORDNING 
På etapp 1 startar den snabbaste sist. På etapp 2 och 3 seedas bilarna efter föregående 
etapps resultat så att snabbaste kör sist 



 

 

 
 
 
13  ANMÄLAN 
Anmälan: Tisdag kl 16,00-21,00 samt onsdag kl 07,30-12,00.  
Telefon till anmälan 070 310 12 72. 

Tidkorten delas ut i anmälan. Du får själv ta ansvar för dessa under tävlingen. Du 
skall själv fylla i dom efter de tider du får av funktionärerna. Sista sidan lämnas till 
teknikerna för att få ut vagnboken. 
 
16  SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 
Däck: Det är tillåtet att använda grusdäck på Gelleråsen. 
Tankning: Är tillåten på serviceplatsen. Observera att en 6 kg brandsläckare måste 
finnas väl synlig. 
 
Under tävlingen kommer vi att använda Racetimings trackingsystem. 
All information om vad ni behöver för utrustning mm finns att läsa på 
www.racetiming.se 

Under tävlingen kommer vi att använda appen SPORTITY. Ladda ner den och logga 

in på MID22. Där kommer vi att lägga ut all information som 
berör tävlingen. Detta är den virtuella officiella anslagstavlan. 

17  REKLAM 
Skiss som visar hur reklamen skall sitta på tävlingsbilen kommer ni att få i samband 
med anmälan. All reklam skall vara påsatt innan besiktningen. 

26  PLATS FÖR ANSLAG 
Under tävlingen kommer resultat och PM att anslås på den officiella virtuella 
anslagstavlan på SPORTITY. En kopia av den virtuells anslagstavlan finns vid 
rallyinfo. 

27  TELEFONNUMMER UNDER TÄVLINGEN 
Tävlingsledare Kalle Andersson 070 265 39 66 

 
Kalle Andersson 
Tävlingsledare 

http://www.racetiming.se/

