
 

Inbjudan till Träning för Rallybilar 
 

På Linköpings Motorstadion 
Lördagen den 1:a Maj 2021 

 
Publikfri Träning. 

 
Träningen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets träningsregler 
för rally och anordnas enligt gällande restriktioner för Covid-19. 

Arrangör: Linköpings MS, Linköpings Motorstadion, 585 93 Linköping  
Datum: Lördagen den 1:a Maj.
Träningsledare  Torsten Öberg 0703-29 09 90
Besiktning  Bengt Bergström 070-664 79 03.
Banan  1 SS bestående av ca 30 % grus och resten asfalt, vars längd kan variera 

mellan 2 och 3,3 km, beroende på vädret., Sträckan får köras ett valfritt antal 
gånger. Vid dålig väderlek förbehåller vi oss rätten att endast köra på asfalt. 

Upplysning  Information finns på www.lms.se välj sedan rallysektionen.  
eller Anders Wing 070 - 294 73 38

Tidsplan: Grindarna till motorstadion öppnar ca: kl. 08:00 
Sträckan öppnas kl. 09:00 stänger kl. 12:00. 
Lunch 12:00 – 1300. 
Sträckan öppnas kl. 13:00 stänger kl. 16:00. Sträckan åkes då åt motsatt håll. 
Grindarna till motorstadion stänger ca: 16:30.

Deltagare: SBF-licensierade rallyförare och kartläsare med aktiv rallylicens. 
Flera kartläsare är tillåtna PR licens löses och betalas på SBF bilsport app. 
Det är tillåtet att köra utan kartläsare. Bil kan delas men då måste en 
träningsavgift betalas.  
Max antalet startande 50 st.

Bilklasser Rallybilar med giltig SBF Vagnbok. Påställda och försäkrade. 
Enklare besiktning och kontroll av vagnbok samt föraroverall sker innan 
start. 

Träningsavgift: 500 kr. Vid återbud efter anmälningstidens utgång debiteras 100 kr i 
administrativ avgift. Betalas på Swish 123 063 85 93 senast den 28:e april. 
Ange förarens namn i Swish appen.

Anmälan: Anmälan görs på mail  
Senast den 28:e April kl. 18:00. Till anders.wing@telia.com 
 
Följande måste anges i anmälan. 
Namn på förare, klubb, adress, telefon, mailadress och licensnummer. 
Namn på kartläsaren. Maxantal personer är 3 st. per fordon.  

På träningsdagen Anmälan och kontroll av licenser sker i Race Office. 
Kontroll av bilen sker i depån. Vid asfalten nedanför gokartbanan. 
När sträckan öppnas sker träningen i valfri ordning. Funktionär vid starten 
släpper iväg bilarna med minst 1 minuts mellanrum 

Övrig Samtidigt har vi även inbjudit till träning för crosskartar. Restaurang Viktors 
stäng men lättare förtäring kommer att säljas. Tillgång till toaletter finns. 

Ansvar: Den som deltar i träningen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, 
Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrotts-distriktsförbund (SDF), 
arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för 
person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 

 


