
Inbjudan till 
HLMK-svängen 

lördagen den 19 oktober 2019 
Ingår i Bil-O Syd serien 

4:e deltävlingen i Öresundsserien 2019 
 
Hässleholms Motorklubb inbjuder till bilorienteringstävlingen HLMK-svängen, deltävling i Bil-O Syd 
serien samt 4:e deltävlingen i Öresundsserien 2019. Tävlingen anordnas i överensstämmelse med 
Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser, inbjudan och kommande PM. 
 
 
Arrangör:   Hässleholms Motorklubb  
Tävlingsledare:  Susann Lindahl Holmberg 
Bankommitté: 2xNilsson (Andreas och Rune) 
Teknisk chef:   Martin Holmberg 
Miljöchef: Ola Lindahl 
Domare: Torsten Cordes 
 
Tävlingsform: Bilorientering typ B, onumrerade kontroller. 
 
Bana PB: Ca 30 km o-sträckor i dagsljus och skymning. För nybörjare och deltagare 

med lite erfarenhet. Endast mycket bra vägar.  
Genomgång 15:40. Första start 16:00. 

 
Bana Kort: Ca 45 km o-sträckor i skymning och mörker. Motsvarar dansk klass C. Endast 

mycket bra vägar.  
Genomgång 16:15. Första start 16:30. 

 
Bana Lång: Ca 60 km o-sträckor i skymning och mörker. Motsvarande dansk klass M/A/B. 

Endast bra vägar. 
Genomgång 16:45. Första start 17:00. 

 
Startordning: Sker enligt seriereglerna. 
 
Start o samlingsplats:  Hässleholms MK klubbstuga, Hövdingegatan 24 Hässleholm. 
Servering: Vid samlingsplatsen finns servering. 
Anmälan:  Görs enklast på www.bil-o.se senast måndag 2019-10-14 kl. 20:00. 

Alternativt via e-post air.nilsson@telia.com. Telefonanmälan kan göras på 
0708-550059. Ev. efteranmälan kan göras fram till fredagen 2019-10-18 kl. 
20:00 via e-post eller ovanstående tel.nr. Efteranmälda startar först i resp. 
klass. 

Startlista o PM: Publiceras på www.bil-o.se där det förväntas att anmälda deltagare 
hämtar informationen. 

Startavgifter: Betalas i samband med starten. 
Bana PB= 200kr, Bana Kort= 250kr, Bana Lång= 350kr. 
Efteranmälan 50kr extra. 

Licenser: Giltig tävlingslicens krävs enligt Bil-O 1.1. 
PB (Prova på-) licens kan lösas vid anmälan för 125kr per st. 
Utländska deltagare tävlar på hemlandets licenser. 

 

 

mailto:air.nilsson@telia.com
http://www.bil-o.se/


Information:  Rune Nilsson 0708-550059   
Avlysning: Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att i samråd med 

domarordföranden avlysa tävlingen vid force majeure eller annan av 
domarordföranden godkänd anledning. Anmälda ekipage kontaktas om 
så blir fallet. 

Ansvar:   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. 

PUL: 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 media form, offentliggör namnuppgifterna. 
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