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Linköpings MS inbjuder till  
Svenskt Mästerskap Rally-Sprint, SM-veckan Sommar 2022 

 
Tävlingen ingår i Svenska Mästerskapet Rally-Sprint, SM-veckan Sommar. 
 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser, Mästerskapsregler SM-veckan Rally Sprint, denna inbjudan och 
tilläggsregler samt tillkommande bulletiner.  
 
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet 
(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande 
göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 
 
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes 
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för 
sin verksamhet och oavsett medieform, offentliggör namnuppgifterna. 
 
Försäkringsinformation för utlandsregistrerade bilar som används i Sverige. Deltagare i 
tävling/uppvisning på̊väg i Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts försäkring 
med ett värde av 300 miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfälligt gentemot 
svensk lag kommer den gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den 
som anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2019 (20 % av 46 
500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor. 

1 Tävlingsarrangör 

Linköpings Motorsällskap 
Adress:  Linköpings Motorstadion, 585 93 Linköping, Sweden 
E-post:   rally@lms.se 
Hemsida:  www.lms.se 

2 Organisationskommitté 

Torsten Öberg (ordförande), Lennart Johansson, Lennart Pettersson, Claes Svennberg, Fredrik 
Andersson och Jan Andersson. 

3 Tävlingsledning 

Tävlingsledare   Torsten Öberg   +46-703-290990 
Bitr Tävlingsledare  Håkan Persson   +46-768-012665 
Banchef   Lennart Johansson  +46-760-170095 
Racekontroller   Kenneth Svensson  +46-705-124477 
Tävlingssekreterare  Claes Svennberg  +46-734-182832 
Tävlingskassör   Fredrik Andersson  +46-738-208892 
Teknisk chef (rally)  Jan Andersson   +46-702-386626  
Teknisk chef (crosskart)  Tobias Hiltonen   +46-739-701212 
Serviceplatschef  Lennart Petersson  +46-706-999502 
Miljöchef   Maria Flyding   +46-708-862932 
Förarkontakt    Hampus Juteryd  +46-705-356263 
    hampus.juteryd@gmail.com  
Lokal presschef   Fredrik Andersson  +46-738-208892 
Central presschef  Sören Emmervall  +46-8-6263317 
SBF Observatör                          Niklas Fransson                          +46-703-616364 
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4 Säkerhetschef 

Säkerhetschef   Bertil Wallgren   +46-702-675671 
Biträdande säkerhetschef Per-Anders Mårtensson  +46-730-583941 

5 Domarjury 

Domarordförande  Anders Bengtsson  +46-761-420214 
Domare    Tommy C Andersson  +46-761-728392 
Domare    Roger Fälth   +46-723-792001 

6 Teknisk Kontrollant 

Teknisk kontrollant (rally) Mattias Roth    +46-708-677792 
Teknisk kontrollant (crosskart) Evert Nilsson   +46-703-650499 

7 Tävlingsform 

Nationell tävling med formen Rally-sprint med publik ingående i SM‐veckan i Linköping 2022. 

 
Tävlingen genomförs på en specialsträcka på 3 km med blandat underlag av asfalt och grus på 
Linköpings Motorstadion. 
 
Alla kör 2 kvalomgångar, de bästa sträcktiderna i respektive klass går vidare till final. 
Finalen körs i 2 omgångar där den sammanlagda körtiden utgör slutresultatet. 

8 Tävlingsplats 

 
Tävlingsplatsen är Linköpings Motorstadion, 585 93 Linköping där HQ, administrativ kontroll, 
infodisk, serviceplats samt tävlingsbanan med start & målplats är lokaliserad. 

8.1 A-Besiktning 
Plats: Malte Månson Verkstäder AB, adress: Runstensgatan 1 A, Linköping  
Tid & Datum:  Kl 16-20 tisdag 28:e juni 2022. 

9 Tidplan 

Måndag 2 maj  18:00  Inbjudan presenteras, anmälan öppnar 
Onsdag  1 juni  18:00  Anmälan stänger 
Tisdag  28 juni  15:00-19:00 Administrativ kontroll 
Tisdag  28 juni  16:00-20:00 Besiktning 
Tisdag  29 juni  15:00  Serviceplats öppnar 
Onsdag  29 juni  08:30-09:30 Rekognosering av bana 
Onsdag  29 juni  09:40  Obligatoriskt förarmöte 
Onsdag  29 juni  10:00  Kvalomgång startar 
Onsdag  29 juni  16:00  Finalomgång startar 
Onsdag  29 juni  19:30  Prisutdelning 
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10 Deltagare, licensklasser och gallring 

Tävlingen är öppen för både nationella (A, B och C licens) och internationella deltagare med giltig 
licens. 
 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare genom fri gallring. 

11 Tillåtna bilar, bilklasser och startordning 

Bilklasser, Mästerskapsklasser och startordning/seedning enligt gällande Mästerskapsregler SM-
veckan Rally Sprint.  
 
Bilklasser 
2 WD   
4 WD   
 
Startordning och startmellanrum styrs av SVT. 

12 Tävlingsavgifter 

12.1 Tävlingsavgifter 
Tävlingsavgift med arrangörsreklam      2 000 SEK  
Extra avgift för anmälan efter 1:a juni 2022 kl 18:00 CET          500 SEK  
Tävlingsavgift utan arrangörsreklam                               dubbel avgift 
Obs, Går ej friköpa sig från SBF mästerskapsreklam.  

12.2 Anmälningspaket 
Följande ingår i tävlingsavgiften: En uppsättning av program och karta, tävlingsnummer och 
arrangörsreklam. Entrébiljetter/pass för 5 st inklusive tävlande. 

12.3 Betalning 
Tävlingsavgiften ska betalas in till följande bankkonto:  
 

Bankgiro 462-1355 
IBAN  SE89 1200 0000 0131 6021 0782 
Swift/BIC DABASESX 
Kontohavare Linköpings MS 
 
För frågor om betalningen, kontakta tävlingskassör Fredrik Andersson +46-738-208892. 
 

VIKTIGT! Ange förarens namn och bilklass i samband med inbetalningen. 

12.4 Återbetalning 
Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall: 

- Om tävlingen inte genomförs 
- Till tävlande vars anmälan inte godtas 
- Om återtagande av anmälan sker i skriftlig form före anmälningstidens utgång, 1:a juni 

2022 kl 18:00. 
 
Arrangören förbehåller sig dock rätten att ta ut en administrativ avgift på 500 SEK för återbud 
mellan 1:a juni 2022 och 22:e juni 2022. Därefter behålls hela tävlingsavgiften. 
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13 Anmälan 

13.1 Sista anmälningsdag 
Sista anmälningsdag är onsdag 1:a juni 2022 kl 18:00.  
I mån av plats kommer efteranmälan vara möjlig men med en extra avgift.  

13.2 Anmälningsförfarande 
För att delta i SM-sprinten krävs att de tävlande har en giltig rallytävlingslicens.  
Anmälan skall ske på www.raceconsulting.se. Anmälningstiden går ut onsdag 1:a juni 2022 kl 18:00 
CET. 
För att anmälan ska godkännas ska hela tävlingsavgiften var inbetald.  

14 Avlysning 

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen, i samråd med SBF och domarna om 
inte minst 20 tävlande anmält sig före anmälningstidens utgång, vid förbud från markägare, 
myndigheter, otjänlig väderlek eller annat fall av force majeure. 

15 Särskilda bestämmelser 

15.1 Rekognosering 
 
För rekognosering gäller: 

- Rekognosering max 2 gånger av Specialsträcka (SS) i privatbil.  
- Hastighet på SS vid rekognosering är max 50 km/h.  
- Bara förare och kartläsare får befinna sig i bilen.  
- Rekognosering får ske med utbytt personal i besättning förutsatt de har erforderlig licens.  

Arrangören måste meddelas innan bytet sker.  
- Om inte arrangören anger annat får tävlande aldrig färdas mot tävlingsriktningen på SS 

under rekognoseringen.  

15.2 Noter 
 
Arrangörsnoter tillhandahålls inte. Egna noter får skrivas. 

15.3 Särskiljning  
 
Särskiljning kval 

1. Bästa tid i kvalomgång 1 
2. Bästa tid i kvalomgång 2 

 
Särskiljning Final 

1. Bästa tid i finalomgång 1 
2. Bästa tid i finalomgång 2 
3. Bästa tid i kvalomgång 1 
4. Bästa tid i kvalomgång 2 

15.4 Däck 
Däck enligt gällande reglemente.  
Maximalt antal tillåtna däck 6 st.  
 
Registrering av däck kommer att ske inom serviceområdet.  
Ansvarig Roger Andersson +46-703-605023.  

http://www.raceconsulting.se/


 
 

 

 

SM Sprint Sommar 2022 – Inbjudan och tilläggsregler Rally   uppdaterad 02/05/2022   Sida 7 of 9 
 

 
Teknikerna, som har blå västar, kommer att gå runt till respektive förare/team för att utföra 
märkningen. Registreringen går till så att listan ”Tyre Record form” fylls i med märkningen som finns 
på den gula lappen på däcken (siffrorna under streckkoden).  Vi ber er därför att fylla i bifogad 
blankett, samt ha hjulen framlagda då teknikerna kommer. Ni ska också ha någon representant för 
ert team på plats. Alla däck behöver inte märkas in vid samma tillfälle 
 
Om däcksmärkning enligt ovan saknas har tekniker en alternativ märkningsmetod.  

15.5 Personliga säkerhetsutrustning 
Användning av Personlig säkerhetsutrustning inklusive underställ och FHR/HNRS skydd i alla 
SM klasser är obligatoriskt. 

15.6 Serviceplats 
En central serviceplats för hela tävlingen är belägen vid start/mål området.  
Varje team får en yta planerad för ett servicefordon (typ VW Crafter 7m) samt ett tält (3x6m). 
Önskas större yta måste det bokas i förväg, se tidplan. 
 
Serviceplatschef 
Namn  Lennart Petersson 
Telefon  +46-706-999502 
E-post  lennart.peterson@eas.se 

15.7 Miljöföreskrifter 
Tävlande är ålagda att följa direktiv och instruktioner i arrangörens miljöpolicy (ref elektronisk 
anslagstavla). Vi kommer noga kontrollera att miljöföreskrifterna efterlevs. 

15.8 Startprocedur 
Flytande start tillämpas vid varje starttillfälle och tävlande ska i god tid innan beräknad starttid ställa 
sig i rätt startordning vid starten. 

15.9 Slutbesiktning 
Slutbesiktning genomförs i anslutning till serviceplatsen där också vagnbok lämnas tillbaka.  

15.10 Bryta tävlingen 
Om ni tvingas bryta tävlingen ska ni meddela tävlingsledningen snarast på telefonnummer  
+46-727-153470. 

15.11 Hinder på specialsträckan 
Arrangören kommer placera ut hinder för att undvika att tävlingsbilar genar på specialsträckan.  
Hindren kommer vara utplacerade innan rekognosering inleds. 

16 Reklam 

16.1 Arrangörens reklam  
Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes fordons framruta, bakruta, 
framskärmar och framdörrar i enlighet med SBF:s reglemente. 
 
Möjlighet finns att friköpa sig från arrangörsreklam, men inte SBF mästerskapsreklam. SBF 
mästerskapsreklam är placerad på fordonets framruta och framdörrar.  
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17 Priser och prisutdelning 

Prisutdelning sker i samband med målgång utifrån senaste publicerade, preliminära resultatlista. 
Pris till de tre främsta i varje mästerskapsklass.  

18 Upplysningar 

Mail: rally@Lms.se 
Tävlingsledare  Torsten Öberg  +46-703-290990     
Tävlingssekreterare Claes Svennberg +46-734-182832     

19 Återbud 

Återbud görs via email till anmalan@rcsportodesign.se 
Återbud på telefon godtages ej. 

20 Media-/PR 

Lokal presschef: Fredrik Andersson +46-738-208892  rally@Lms.se  

Central presschef:  Sören Emmervall +46-8-6263317   soren.emmervall@sbf.se 

Pressackreditering sker via central funktion för SM-veckan.  

21 Dispens från hastighetsbegränsning 

Inte tillämpbar (tävlingen genomförs på inhägnat område) 

22 Bensin och olja 

Tankning ska ske enligt gällande reglemente i den upprättade tankzonen.  

23 Inlagt uppehåll 

Tävlingsdagen inleds med kvalomgångarna och efter ett uppehåll inleds finalomgångarna.  

24 Respittid och maxtid 

Flytande start tillämpas vid varje starttillfälle (vid start av varje kvalomgång och varje finalomgång) 
enligt RY 7.2.  
Maxtiden på SS är 8 min. 

25 Plats för anslag av tillstånd, bulletiner, samt övriga meddelande 

Den officiella anslagstavlan är den elektroniska anslagstavla på www.raceconsulting.com under 
tävlingens sida. 
Den elektroniska anslagstavlan nås också via app:en Sportity som rekommenderas att ladda ner 
där man kan ställa in att man får en notis vid uppdateringar av anslagstavlan. Logga in 
med ”SMveckan”. 

26 Telefonnummer till tävlingsledningen under tävling 

Tävlingsledningen nås på telefonnummer +46-727-15 34 76 under tävlingsdagen.  

http://www.raceconsulting.com/
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27 Aktiviteter 

Varje aktivitet som den tävlande och/eller den tävlandes sponsorer avser att arrangera längs banan 
och/eller i närhet och i samband med tävlingen, kräver tillstånd av Linköpings MS 
tävlingsorganisation. 
 
För ytterligare information kontakta: 
Namn  Torsten Öberg      
Telefon  +46-703 29 09 90     
E-post  rally@Lms.se 
 


