Bulletin 2
Varmt välkomna till Skilling 5 2022. Vi ser fram mot en rolig och gärna olycksfri dag
tillsammans med er och räknar med spännande och utslagsgivande kamper.
Ny information jämfört med Inbjudan, markerad med fet stil.

7. Tävlingsform
Rekognosering två gånger per ekipage mellan 7 och 9 lördag fm, se punkt 9.

9. Tidsplan
Fredag 29 juli

Banans offentliggörande 10.00
Frivillig anmälan och besiktning från kl. 18.00 till 20.00.
Meddela på mail till frida@plombo.se

Lördag 30 juli

Anmälan
06.30 – 10.30
Besiktning A
08.00 – 10.30 (tidplan i Bulletin)
Rekognosering*
07.00 – 09.00
*)rekognoseringstid 2x ca 30 minuter totalt

Pilning till anmälan m.m.
Kärrparkering på Hestra Inredningar. Pilat med rödsvarta pilar från norra infarten till
Hestra från Nissastigen väg 26. Därifrån är det pilat till anmälan och besiktning på Hestra
Åkeri. Därefter pilning till HQ på Isamons idrottplats
Anmälan och besiktning
Anmälan är öppen enligt information ovan.
1 - 25 + efteranmälda och förbilar
kl 08.00-09.15
26 - 49
kl 09.15-10.30
Reklam
Reklam och nummerlappar ska anbringas enligt följande:
1. Övre delen av framrutan – AD bildelar
2. Motorhuven – tävlingsdekal Skilling 5
3. Båda dörrarna- startnummerdekal
4. Högre övre hörn av vindrutan – litet startnummer
Delas ut i anmälan och sätts på innan besiktning. Se regler för SM
Mekanikeranmälan
Lämnas vid start.
Rekognosering
Mellan 07.00 och 09.00 är det möjligt att rekognosera sträckan två gånger. Den bil som
används vid reken skall ha små siffror som visar startnumret i framrutans högra övre
hörn. Avprickning kommer att ske av funktionär vi sträckan start. Hastigheten max 70
km/h men vi förväntar oss att ni anpassar hastigheten och tar nödvändig hänsyn vid
bebyggelse och möte men allmän trafik. Även inbjudningsklasserna får reka.

Ungdomsklassen får inga arrangörsnoter men får reka och har då friheten att göra egna
noteringar.
Efteranmälda
Standard
47
Startar före startnr 4
Nat 2WD
44
Startar före startnr 8

Christian Tranström
Rasmus Wingren
Lundells Motorsport

SMK Hörby
SMK Hörby

Tomas Pettersson
Fagersta MK
Alexander Glavsjö
Fryksdalens MK
TRACTIVE MOTORSPORT TRANSMISSIONS

VW Golf

BMW

Nat 2WD
45
Kristian Johansson
Startar före startnr 44 Vakant
KJM Bilservice

Borås MK

Toyota

Nat 4 WD
16
Andreas Pettersson
Startar före startnr 32 Fredrik Nilsson

Norrköpings MK
Norrköpings MK

Mitsubishi

Serviceplats
En gemensam serviceplats i anslutning till HQ på Isamon. På serviceplatsen är det av
yttersta vikt att funktionärers anvisning följs. Servicerutorna är ca 6x6 m men ett fåtal
större finns att tillgå. Gångbredden mellan rader är 6 meter. Det finns bara möjlighet att
ha en servicebil per ekipage. Om ni behöver större ruta eller vill ha service tillsammans
med någon så skall ni maila bitte.blansch@skilling500.info senast torsdag kväll. Service
sker efter varje omgång. Bilar får stå på serviceplatsen natten mellan fredag och lördag
men det är inte tillåtet att övernatta där. Det finns särskilt anvisad plats för
rekognoseringsfordon, se skiss i Bilaga 1
Miljö
Möjlighet till deponi finns inte på serviceplatsen. Alla tar med sig sitt avfall hem.
Observera nya regler för skyddspresenning.
Tävlingsinformationsmöte med domare och tävlingsledning
Möte 1
Klockan 08.30
Möte 2
Klockan 10.30
Möte 3
ca klockan 15.30
Förarsammanträden
Föråkare
Klockan 09.00
Ungdomsklassen
Klockan 10.00
Platsen för mötena är vid HQ och de hålls av biträdande tävlingsledare Bitte Blansch och
säkerhetschef Sara Mejving.
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Startmellanrum
Mellan klass 1. Standard och 2. Nationella 2WD
Mellan klass 3. Internationella 2WD och 4. Nationella 4WD

2 minuter
2 minuter

Avstånd m.m.

Omgång 2 och 3 startar omgående efter att föregående omgång är klar och meddelas i
WhatsApp i god tid.
Hinder inner
Finns i form av leca-block utplacerade längs banan.
Prisutdelning
Preliminär tid för gemensam prisutdelning till de tre första i varje klass är kl 15.00
Vid förskjutningar i schemat kommer det strax innan utsatt tid meddelas en ny tid för
prisutdelning i WhatsApp.
Skaderapport
Vi påminner om att skadeanmälningar inte längre sker via en blankett utan via telefon!
Den som är licensierad i Svenska Bilsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i
Folksam.
Denna försäkring ersätter exempelvis läkekostnader, dina kläder, glasögon eller hjälm
som bars vid skadetillfället.
Nu blir det enklare för den som ska anmäla en skada då den skadade själv ringer till
0771-950 950 och anmäler skadan.
Mer information finns att läsa på: www.svenskasportforsakringar.se/bilsport
Avanmälan:
Avanmälan sker via mail anmalan@rallysm.se
2022-07-19

Mats Bergman, tävlingsledare

Välkomna till Hestra och Skilling 5 2022!
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