
 

Ludvika motorsällskap inbjuder till  
 

Bergslagsnatta 2019 
 

Lördagen 21 September 
 
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse  med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser i nedanstående inbjudan samt tillkommande PM.  
 
Tävlingsarrangör: Ludvika Motorsällskap,Högbergsgatan 91, 77135 Ludvika 
 
Organisationskommitte:  
Johan Strömberg, Per Hellander, Ulla Cronert, Eva Eriksson, Bo Söderberg, Jonas 
Hellander, Björn Henriksson, Jan Eriksson, Bengt Busk 
 
Tävlingsledare:     Johan Strömberg  
Bitr.tävlingsledare: Per Helander 070-3731837 
Domarordförande:Sten Johansson 070-5849978 
Domare:               Anders Eriksson  
Bankontrollant:     Arne Hägg 
Teknisk chef:        Bo Söderberg            070-3546895 
Miljö chef:            Jan Eriksson 
Kartritare:            Claes Nideborn 
Säkerhetschef:   Jonas Helander 
Banchef:             Björn Hendriksson              070-5641201 
                           Sigge Hendriksson 
 
 
Tävlingsform: Bil-O typ B, onumrerat för SM och MSO 
 
Tävlingsklasser: A,B,C 
 
Bana: SM,MSO. Vid deltagande i SM finns möjlighet att även deltaga i MSO 
SM 14 mil tot 6 mil O sträckor 
MSO              4 mil O sträckor 
 
Antal O sträckor: SM 8 st, 
                               MSO 5 st 
Banläggare: SIgge Henriksson, Björn Henriksson, Bengt Busk  
 
Kartskalor: Meddelas i PM 
 
Kontroller: Meddelas i PM 



 

 
Körbesked: Rutindelat 
 
Tidtagning: Sportident, kontrollpinnar finns att låna. Borttappad pinne debiteras med 250 kr. 
För ytterligare info se www.sportident.se 
Respittid: Meddelas i PM 
 
Anm och Tävlingsavgift:  SM 1000 kr, MSO 500 kr  
Betalningen sker via Bg     262-1993     eller swish 1235543988 
Anmälan görs på Bil-O:s sida  
Anm senast 16/9 klockan 18.00 
Ange tydligt vilken tävling ni anmäler er till SM /MSO.  
 
Besiktning: Besiktning är i anslutning vid start och mål  
                     Besiktning och anm 16.00 - 17.20 . 
  
Start och Målplats: Ludvika Motorsällskap klubblokal, pilat från infarterna i Ludvika. 
 
Startlista och PM: Presenteras på www.bil-o.se 
 
Startordning: I förstahand enligt SM reglerna och därefter MSO reglerna. 
 
Förarmöte: Obligatoriskt förarmöte för SM och MSO. Kl 17.30 
 
Första start: 18.00, 2 min start mellan rum. 
 
Utrustning: Enligt reglemente. 
 
Försäkringar: Enligt G6, d.v.s. enligt respektive försäkringsbolag. 
 
Resultat: Definitivt resultatlista SM/ MSO efter protesttidens utgång och tävlingens 
avslutande. 
 
GDPR: I och med din anmälan godkänner du att ditt namn får publiceras i start och 
resultatlista på internet. 
 
Servering: Servering kommer att finnas vid start och mål  med korv, hamburgare och fika.  
 
Upplysningar: Per Helander       070-3731837 
                         Björn Henriksson 070-5641201 
 
 
Avlysning: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävling vid färre än 20 st 
startande till SM och MSO eller vid force majeure eller annan godkänd anledning. 

http://www.sportident.se/
http://www.bil-o.se/


 

 
Övrigt: PM kommer att publiceras vid anmälan och på www.bil-o.se 
Startlista och resultatlista kommer att publiceras på www.bil-o.se 
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk.  
FIA, Svenska Bilsportförbundet arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande 
göras ansvariga för person eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 
 
Tävlingsdeltagare och funktionärer 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 oavsett mediaform offentliggör namnuppgifter. 
 

VÄLKOMMEN ÖNSKAR LUDVIKA 
MOTORSÄLLSKAP 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.bil-o.se/

