
             Wäxjö MS inbjuder till Utbildning i Regularity 2022   

                                                 

Vi kommer att köra den 9/4 2022 om all snö är borta som det ser ut nu är det nog ok                          

Plats Moheda Hembyggdgård Vegbyvägen 10 i Moheda kl 10,00 vi behöver minst 4 st anmälda som 

görs på www.bil-o.se  (eller via telefon se nedan) 

Utrustning en ”Trippmätare” kan även använda digitala mätare, Ladda ner en app som har distans 

exempel GPS Speed eller Tripmaster GPS som har distans och tid som kan nollas ner oberoende av 

varandra samt ett eller 2 stoppur. Ett kartläsare bord är att föredra där ni kan ha Rodboken samt 

tidlistor. 

Vi kommer att gå igenom hur en tävling är utformad samt hur ni enklast kör tävlingen den har en 

Roadbok som visar hur ni skall köra, Med distanserna inskrivna, Vi har Roadbok för 3 RS sträckor 

samt transporter. vi går igenom allt och sedan kommer att köra, Dessa är upplagda med självstart 

och målgång som ni själva skriver in i tidkortet. Efter körningen har vi en genomgång vad som blev 

rätt samt fel 

Vi tillhandahåller Roadbok, Tidlistor, samt info vid start och TK förfarande. 

Vägarna är bra ni kan köra med er lyxbil utan att få skador bara ni följer hastigheterna.        

Hastigheter som används är 50-45-40-30 km/tim  

Det finns 2 olika klasser i Regularity Klass Historisk med bilar som är byggda före 1990-12-31 som 

bara tillåter analoga trippmätare som inte visar idealtid samt, klass Modern som tillåter alla typer av 

bilar och kan använda digitala hjälpmedel fritt. På SBF.se under Regularity kan ni läsa tävlingsregler 

och tillåtna trippar i klass Historisk sök bara på Regularity 

Kostnad för utbildningen är till självkostnad att kopiera upp Roadbok, Tidlister, samt övrigt material, 

samt kaffe o fralla före praktiken samt genomgång och rättning av prickar efter testkörningen. 

Samtidigt får ni köra vår RM tävling den 14/5 2022 etapp 1 som har 5 sträckor ni startar efter 

huvudklassen samt att ni blir insatta i resultatlistan i klassen debutanter som kanske blir en serie 

under 2022, Kostnad per bil blir även den till självkostnad Tidtagningsklockor, Roadbok, fika osv, 

hamnar kostnaden på ca 500 sek per bil. Ni behöver ingen licens för utbildningen 

Man kan idag söka tävlingslicens Debutant/Nybörjare via en app hos SBF.se sök på ”Licens Bilsport” 

registrera dig samt logga in så kan du köpa en licens ”Prova Bilsport” som då kostar 125 kr eller köper 

man en Enkel för 425 kr som gäller för alla Regularity och Bil-O tävlingar i Sverige. 

Anmälan och eventuella frågor, mer info ring Arne 079-335 57 30 eller Mats 070-663 41 62 

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


 

Bifogar exempel på digital tripp som får användas i alla tävlingar i klass Modern 

Det finns många andra som är gratis 

Som har 2 räkneverk för KM/tid 

 

 

 

 


