
SMK Hörby inbjuder till bil-orienteringen   Hörby-Rundan 

Ingår i Sydsvenska Bil-O serien (bana 2A, 2B och ABC) samt i Skåneserien Bil-O 
(bana 2A och 2B). 

Lördagen den 2011-05-07 med start och mål på klubbstugan Norregatan 2B, Hörby. 

Tävlingsform: Bil-orientering typ B – d.v.s. banorna har onumrerade kontroller med 

vänstermarkering för passerkontroller. Ej genomkörbara IK kan förekomma på bana ABC enligt 
regler för  Sydsvenska bil-O-serien. 

Tävlingsledare: Bo Bengtsson. 

Banläggare: Valdi Puhv, Evert Wilkens och Henrik Åkesson. 

Domare: Lennart Lilja 

Bana 1: c:a 5 mil i dagsljus. Ingår inte i Bil-O-serierna. Endast för nybörjare. Ingen tävling. Inget 

Licenskrav. Endast mycket bra vägar. Målet stänger 4,5 timmar efter din start.  
Vagnskadeförsäkring gäller. 

Bana 2A : c:a 7 mil i dagsljus. En sträcka med tidtagning förekommer. För deltagare med 

någon erfarenhet. Endast mycket bra vägar. Målet stänger 4,5 timmar efter din start. 
Licenskrav:  ”Provapålicens” -100:-/tävling - kan lösas vid startplatsen. Årslicens – 300:- (för 
Bil-O) - kan lösas från Svenska Bilsportförbundet - medlemskrav i bilsportklubb fordras.  
Vagnskadeförsäkring gäller EJ på sträcka med tidtagning! 
 

Bana 2B: c:a 7 mil i skymning och mörker. Målet stänger 4,5 timmar efter din start.  I övrigt 

lika bana 2A. 
 

Bana ABC: c:a 9 mil huvudsakligen i mörker. Kan köras med ”vanlig” bil. Huvudsakligen 

mycket bra vägar. Kortare avsnitt med något sämre vägar förekommer. Traditionell bana för 
aktiva med A-B-C-licens och som förväntas att deltaga på bana ABC. Licenser lika som för bana 
2A gäller.  Respittid 120 minuter. Vagnskadeförsäkring gäller EJ ! 
 

Tider:  Nybörjare (bana 1) samlas i klubbstugan 15.00 för kurs/genomgång av banan. 

Bana 1 första start c:a 16.30. 
Bana 2A första start 16.00. 
Bana 2B första start 19.30. 
Bana ABC första start 21.00. 

Anmälan Enklast via anmälningslänken på www.bil-o.se senast tisdag 2011-05-03 kl. 20.00. 

Eller via E-post till puhv@telia.com. Telefonanmälan kan göras på 0415-10648. Ev. 
efteranmälan kan göras fram till torsdag 5/5 kl 21.00 via E-post eller telefon enl. ovan. 
Efteranmälda startar först i resp. klass. 

Startlista/PM publiceras på www.bil-o.se där det förväntas att anmälda deltagare hämtar 

informationen. 

Startavgifter:  Betalas i samband med starten. 

 Bana 1 = 100:-, bana 2 = 150:- bana ABC = 300:-. Efteranmälan 50:- extra. 

http://www.bil-o.se/
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Licenser: Enligt resp. bana. Utländska deltagare tävlar på hemlandets licenser. Eventuella 

passagerare (bana 2A, 2B och ABC) måste ha giltig licens. 
 

Avlysning tävlingen kan efter domarens medgivande ställas in vid force majeoare eller vid 

annan av domaren godkänd anledning. 

Ansvar  Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk. FIA, Svenska 

Bilsportförbundet, SMK Hörby samt dess tävlingsledning och funktionärer kan således inte 
utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar 
deltagarna. 

PUL Genom anmälan godkänner vi att våra namn får publiceras i start- och resultatlistor på 

internet. 

Regler och övrig information för Sydsvenska Bil-O-srien: www.bil-o.se.  

Regler och övrig information för Skåneserien: www.arlovsmotorclub.dinstudio.se/ 
  
Övrigt - ring Valdi Puhv 0415-10648 

 

Välkomna ! 
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