
Inbjudan till bilorienteringen v2

  O-TUREN lördag 10 nov 2018 
   Ingår i Svenska Mästerskapet i Bil-O (SM 3), 

Öresundsserien (ÖS 6 final)              
  samt i Bil-O Syd serien

    
Mölndals Bilsportklubb inbjuder till bilorienteringstävlingen O-TUREN. Tävlingen anordnas enligt 
Svenska Bilsportförbundets (SBF:s) tävlingsbestämmelser, SM-regler och dessa tilläggsregler samt ev.
tillkommande PM. 

Organisations- Tävlingsledare: Kurt Fredrixon, 0705-590890, kurt.fredrixon@gmail.com
kommitté: Banläggare och bitr tävlingsledare: Mathias Fredrixon, 0705-191806

Sekretariatschef: Krister Karlsson, 0707-909657
Teknisk chef: Kjell Lager, 0735-670077
Miljöansvarig: Alf Claesson, 0702-359001
Ekonomi: Gerhard Johansson, 0768-465614

Domareordförande: Jonas Öhman, 0705-805115
Domare: Torsten Cordes, 0703-639511
Bankontrollant: Inge Mattsson, 0702-812690

Start/målplats: Hjortgården i Alingsås. Vägvisning från E20 vid Circle-K. 
Koordinater 57.92603, 12.56385 (WGS84 DD).

Tävlingsform: Bilorientering typ B på långa banan, dvs banorna har onumrerade kontroller med 
vänstermarkering för PK och IK. Ej genomkörbara IK kan förekomma enligt 
dispens. 
För Korta och PB-banorna gäller numrerade kontroller i oordning.

Vilken bana? Följande banor finns: Långa (SM-banan), Avkortade långa, samt Korta och PB.

1. SM/Långa SM enbart - ange bana 1. SM/Långa i anmälan. 

2.ÖS o SM/Långa
3.ÖS enbart: Öresundserien - ange 2.ÖS o SM/Långa eller 3.ÖS enbart i anmälan. Första 

alternativet innebär att den tävlande kör hela SM-banan samtidigt som man också
deltar i Öresundserien. Observera att endast de 6 första O-sträckorna av 11
räknas i Öresundserien oavsett om den tävlande kör hela SM-banan eller den 
avkortade banan. 
Tävlande i ÖS deltar dessutom automatiskt i Bil-O Syd Långa banan.

4.Syd o SM/Långa
5.Syd enbart: Bil-O Syd - ange 4.Syd o SM/Långa eller 5.Syd enbart anmälan. 

Första alternativet innebär att den tävlande kör hela SM-banan samtidigt som 



man också deltar i Bil-O Sydserien. Observera att endast de 6 första O-
sträckorna av 11 räknas i Bil-O Sydserien oavsett om den tävlande kör hela 
SM-banan eller den avkortade banan . 
Tävlande i Bil-O Syd Långa banan deltar dessutom automatiskt i ÖS.

6.Korta banan: Korta banan – ange 6.Korta i anmälan. Ingår i Bil-O Sydserien för korta 
banan. Numrerade kontroller i oordning. Enkel bilorientering på mycket bra vägar.

7.Prova På bana Prova På-bana – ange 7.PB i anmälan. Mycket enkel bilorientering för dig som vill 
prova på Bil-O. Mycket bra vägar.  Numrerade kontroller i oordning.

Licenser: Krävs av alla förare och kartläsare enligt Bil-O 1.1, även på bana Pb. Prova-på-
licens för 150 kr kan lösas på startplatsen. 

Utrustning: Förbjuden utrustning (gäller alla): Eventuell kartfunktion i trippmätare eller 
GPS-mottagare får inte användas under tävling. Mobiltelefon ska vara 
avstängd och får endast användas i nödsituation.

 
Utrustning för övrigt enligt SBF Bil-O 8.5.1. Två varningstrianglar och 
förbandsutrustning typ förbandskudde, reflexvästar. 

Anmälan: Arrangören tillhanda senast måndag 2018-11-06. Enklast via anmälningslänken på 
www.bil-o.se.  Klicka på Tävlingar/Anmälan. 
Efteranmälan på mail till kurt.fredrixon@gmail.com. 

Direktanmälan Pb: Kan ske på tävlingsplatsen tävlingsdagen mellan kl 14.00 -15.15. 

Startavgifter: Betalas i samband med incheckning. Bana Pb = 200 kr, Bana Kort = 400 kr, Bana 
Lång = 1100 kr. Bana Avkortad Lång = 600:-. 
Efteranmälan tillägg 100 kr, gäller ej korta och PB-banan. 

Längder och tider. Slutgiltiga uppgifter i PM:

SM/Långa: 66 km O-sträckor, 27 km transporter, 11 O-sträckor. Typiska bil-O vägar av 
bra men varierande kvalitet. Första start kl 18.00. 

Avkortad Långa: Avgörs på SM/Långa banan, men endast de 6 första O-sträckorna av 11 körs. 
41 km O-sträckor, 28 km transporter.

Korta: Enkel/lätt bilorientering. 26 km O-sträckor, 24 km transporter. 
Besiktning och incheckning mellan 14.00 – 15.15. Obligatorisk genomgång 
kl 15.30. Första start kl 16.00. 

Pb: Mycket lätt bilorientering. 24 km orienteringssträckor och 25 km 
transportsträckor. Anmälan kan ske på plats tävlingsdagen senast kl. 15.15. 
Obligatorisk genomgång kl 15.30 anpassad efter förkunskaper och önskemål.  
Efter genomgång sker individuell start. 



Incheckning: Senast 1 tim före egen starttid.

Besiktning: Besiktning före incheckning, 

Obl. info tävlande: Obligatoriskt genomgång för Långa banan kl 17.30. 
Separat genomgång för Korta resp PB-banorna kl 15.30.

Startordning: Enligt reglerna för SM kan utländska ekipage deltaga i SM-tävling, dock utan att 
erhålla SM-poäng. De placeras in i startlistan där de bedöms vara seedade. 
Anmälda som ej upptas i seedningslistan lottas i en grupp som startar efter de 
seedade. 
Korta och PB-banorna startar i separat ordning med första start kl 16.00.

Tidtagning: Tidtagning samtliga sträckor med SportIdent-pinne. Tag med pinne, annars lånar 
vi ut. Borttappad pinne debiteras med 400:-.

Servering: Enklare servering finns.

Försäkringar: Enligt G5, dvs enligt resp försäkringsbolag.

Boende: Några exempel som enklast bokas via internet:
- Grand Hotell Alingsås
- Lilla Hotellet Alingsås
- Motoristen Vara
- Nääs Fabriker Hotell o Restaurang (mellan Lerum och Alingsås)

Avlysning: Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid force majeure eller
av annan godkänd anledning. Anmälda ekipage kontaktas om så blir fallet.

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska 
Bilsportförbundet, arrangören (Mölndals Bilsportklubb) eller funktionär kan 
således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under 
tävlingen drabbar deltagaren.

PUL/GDPR: Genom deltagares anmälan godkännes att deltagares namn får publiceras i 
start- och resultatlistor på internet.

Internet: Anmälda ekipage, startlista och PM finns på www.bil-o.se under fliken 
”Tävlingar/Anmälan”. Information finns också på klubbens hemsida 
http://www.molndalsbilsport.se/

VÄLKOMNA ÖNSKAR MÖLNDALS BILSPORTKLUBB

http://www.molndalsbilsport.se/

