
 

 

Robertsfors Motorsällskap 

Inbjuder  till deltävling i Svenskt Mästerskap, Svenskt Riksmästerskap för 

juniorer och Distriks Mästerskap i isracing för bilar samt för SM Crosskart 

Xtreme On Ice 2018-03-11. 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska bilsportförbundets nstionella 
tävlingsbestämmelser, Övre norra Bilsportförbundets regler samt denna tävlingsinbjudan och ev 
PM utfärdade av Robertsfors Motorsällskap. 

Ansvar: Den som deltar i tävlingen för detta under get ansvar och på egen risk. Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Övre Norra Bilsportförbundet ÖNBF). Robertsfors Motorsällskap (RMS) 
eller dess funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- och eller 
sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 

Tävlingsdeltagaren har genom sin anmälan att delta i denna tävling samtyckt till att vederbörandes 
personuppgifter registreras i Robertsfors Motorsällskap dataregister samt att Robertsfors 
Motorsällskap, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör 
namnuppgifterna. 

Arrangör  Robertsfors Motorsällskap 

Bana  Sikeå hamn, pilat från E4:an från Sikeå korsning. 

Datum  2018-03-11 

Tävlingsform Nationell IS-Racing för bilar ingående i SM, JRM och DM, SM  
  Crosskart Xtreme 

  Tävlingen arrangeras på en bana med nationell banlicens  
  utfärdad av SBF. 

Organisationskommitté Mats-Ove Bergström, Ingemar Larsson, Niklas Bäckström, Britt- 
  Marie Fherm, Joakim Bergström, Göte Ågren och Gunnar Svahn 

Tävlingsledare Mats-Ove Bergström tel 070-2127576 

1:e Bitr tävlingsledare Ingemar Larsson tel 070-3239793 

Bitr. tävlingsledare Örjan Forsmark 

Förbundsdomare Roland Åström tel 070-6454867 



Domare  Leif Rönnlund  

Förbundstekniker Lars Isaksson tel 070-6762920 

Teknisk chef Lars Åkerström 

Bitr teknisk chef Joachim Bergström 

Administrativ chef Britt-Marie Fherm 

Säkerhetschef Göte Ågren 

Miljöchef  Peter Jonsson 

Media ansvarig Jenny Söderholm  

Adm Incheckning Enligt tidsplan vid sekretariatet 

Teknisk kontroll Enligt tidsplan, utförs i depåområdet och följer reglementet punkt 5.0 

Officiella dokument Officiella dokument och resultatlistor anslås löpande på anslagstavlan 
  vid sekretariatet 

Protest  Eventuella protester utförs enl SBF G15 och RA 10 lämnas till  
  administrativ chef 

Tidsplan  08.00 Depån öppnas 

  08.00-09.30 Administrativ incheckning 

  08.00-09.30 Tävlingsbesiktning 

  10.15 Förarmöte 

  10.50 Träning juniorer 2 varv 

  11.00 Tävlingsomgång 1 

Deltagare  Deltagare med licens enligt vad som anges i punkt 1:5. Den som  
  under kalenderåret fyller lägst 16 år eller högst 25 år kan tävla om RM 
  för juniorer. Utländsk deltagare kan tillgodoräkna sig poäng i  
  mästerskapet eller serien och kan tävla om bilsportmästerskapet vid 
  direktavgörande tävling. dock kan tävlande med utländsk licens aldrig 
  bli eller titulera sig Svensk Mästare. Den bäst placerade tävlande med 
  SBF-licens är Svensk Mästare (se även G3.2). 

Bilklasser  Klass 1: SM Långnabb 

  Klass 2: SM kortnabb 

  Klass 3: JRM 

  Klass 4: RM dubb samt Proracing 2000 

  Klass 5: SM Crosscart Xtreme 

  



Miljö  Enligt gemensamma regler G2:4. Miljöföreskrifter för service vid  
  tävling. Begränsad miljöstationer kommer att finnas. Teamen tar hand 
  om eget spill. 

Genomförande Två poänggivande tävlingsheat för respektive mästerskapsklass,  
  obligatorisk träning 2 varv för JRM. 

Anmälan  Robertsfors Motorsällskap, Storg 24, 915 21 Robertsfors eller via  
  mail: rms@robertsfors.se. På fullständig ifylld SBF anmälningsblankett . 

  Senast 5/3 2018. Glöm inte ange kategori i klass 3 och 4.  

Startavgift  Avgift enligt reglementet, betalas på plats, kontant eller swish. 

Efteranmälningar Efteranmälan mot en extra avgift av 400 kr, arrangören avgör  
  starttillstånd efter anmälningstidens utgång. 

Startbekräftelse Startbekräftelse, startlista och ev PM kommer endast att publiceras på 
  www.onbl.se. Det kommer inte att skickas ut något med post. 

Reklam  Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes 
  bilar. 

Återbud/avanmälan Britt-Maire Fherm tel 070-6573982. Senast 24 timmar före tävlingens 
  början, dvs när anmälan öppnar. 

Prisutdelning Hederspriser till de tre främsta i varje klass. Prisutdelning sker direkt 
  efter genomförda finaler framför publikplats. 

Avlysning  Robertsfors Motorsällskap tillsammans med domarordföranden kan 
  besluta om avlysning av tävlingen i händelse av för lågt deltagarantal 
  eller force majeure. 

Upplysningar Ingemar Larsson tel 070-3239793 

OBS! Ni som kommer med bussar måste parkera på anvisad plats enligt skyltning(parkering måste 
ske mot land). 

 

Välkommen 

 till Robertsfors MS och en fartfylld dag. 


