
 

 

 

 

Besiktningsinstruktion, bilaga till PM1 

Anmälan: Tisdag kl 16.00-21.00 samt onsdag kl 07.30-12.00. Vi finns på serviceplatsen 
utmärkt med ”Anmälan” på kartan. Telefon till anmälan: 070 310 12 72 

Besiktning: Fri besiktning tisdag kl 17.00-21.00 samt med besiktningstider se nedan på 
onsdagen mellan kl 08.00-12.00 på Besikta i Karlskoga. Telefon till besiktningen: Hans 
Lindwall 076 038 19 73 

Besiktningsplan: För att allt ska gå så smidigt som möjligt vill vi att ni håller era 
besiktningstider. 
 
Ljudmätning: Äger rum vid besiktningen och skall vara gjord innan besiktningen. 
 
Teknisk zon: Det kommer att finnas en utmärkt teknisk zon som kommer att 
bemannas efter den avslutade tävlingsbesiktningen. Där kommer man att ha möjlighet 
att hämta ut sin vagnbok under tävlingen samt att ombesiktiga tävlingsbilen för omstart 
på nästa etapp om man brutit. Man måste dock kontakta Hans Lindwall på tel 076 038 
19 73 för o komma överens om tidpunkt. 

Vagnbok: Efter avslutad tävling kommer vagnböckerna att återfås vid målgång innan 
Parc Fermé.  

Respektera skyltning och funktionärernas anvisningar. 
 

Trailerparkering: Tävlingsbilarna skall vara avlastade innan ni 
kör in på serviceplatsen. Inga släpar på serviceplatsen. 

Reklam och tävlingsnummer: Skall vara monterat innan bilen besiktigas. 

Förberedelser inför tävlingen: Se till att alla fordonshandlingar är i ordning 
Vagnbok ifylld tävling: 20220705, KAK, A-besiktning 
Fordonspärmen: Homolog intyg, homolog handlingar, registreringsbevis mm 
Brandsläckare eller släcksystem skall ha godkänt kontrolldatum 
 
Utlandsregistrerad bils hyreskontrakt skall finnas med vid besiktningen 
Varningstrianglarna skall vara märkta med bilens reg nr. 
Personlig utrustning såsom overaller, HNRS och hjälmar kommer att kontrolleras 

 

 



 

 

 

 

Besiktningstider: 
 
Tid   Startnr 
08,00-08,30   1-20 
08,30-09,00   21-40 
09,00-09,30   41-60 
09,30-10,00   61-80 
10,00-10,30   81-90 
10,30-11,00   91-110 
11,00-11,30   111-130  
11,30-12,00   131-150 samt efteranmälda 
 
 
Incident/skada: Vid eventuell incident/Skada på fordonet skall teknisk chef kontaktas 
för kontroll 076 038 19 73. Om incident sker på/till sträckan och fordonet ej för egen 
maskin kan ta sig till serviceområdet skall fordonet transporteras till serviceområdet 
och den tekniska zonen på Gelleråsen för kontroll. 

 
Karta över området bifogas 

 

Välkommen till en som vi hoppas trevlig tävling 


