
 

 

 

 

Wäxjö MS Inbjuder till Regularity tävling Dackerundan som anordnas enligt SBF 

tävlingsbestämmelser med dess tilläggsregler samt PM.  Tävlingen ingår i RM 

samt Svenska Regularity serien 2022 

  

  

 

 

 

 

 

Organisationskommitté. Arne Gustafsson, Mats Andersson, Frankie Larson   

Domarordförande.    Jonas Öhman 070-580 51 15. 

Domare.                     Rolf Linde 070-625 00 25.                                                                                

Tävlingsledare.    Torsten Cordes 070-363 95 11. 

Bitr. tävlingsledare.  Arne Gustafsson 079-335 57 30. 

Banchef.    Mats Andersson 070-663 41 62. 

Teknisk chef.   Börge Gustafsson 076-799 95 87. 

Tävlingskontrollant.  Krister Berglund 070-511 43 76. 

Tidtagning.              Bernt Eriksson 070-721 33-82.  

Miljöchef.  Frankie Larsen 070-421 80 43. 

Anmälan.  Mats Andersson 070-663 41 62. 

Start/Målplats.               Moheda Hembygdsgård Vegbyvägen10. 342 62 Moheda Koordinater:  

N57`00’29’’ E14`34’10’’/N57*00,488´ E14*34,134`                        

 

 

 

WÄXJÖ MS 

DACKERUNDAN 

Riksmästerskap i Regularity 

lördag 2022-05-14 

   

   

 



Tidplan. Måndag den 2022-03-28. Anmälan öppnar                             

Lördag den 2022-05-07. Anmälan stänger 

 Lördag 2022-05-14 08,00 Besiktning/ Incheckning 

 Förarsammanträde kl 09,15 

 Första start kl 10,00 2 minuters startmellanrum 

Tillåtna Bilar/Klasser:     Klassisk: Bilar till och med period J2 (överensstämmande med bilar 

tillverkade före 1990-12-31) försedda med trippmätare som ej kan visa 

medelhastighet eller har pilotfunktion och finns upptagna på separat 

lista. Alla andra hjälpmedel utöver miniräknare och stoppur är 

förbjudna. Endast bilar i klass ”Klassisk” deltar i RM. 

Öppen: Bilar av alla årsmodeller och med fri utrustning. 

Turist: Bilar av alla årsmodeller och med fri utrustning. Banan är 

anpassad till de som vill ha en lättare utmaning. Detta sker genom 

färre hemliga TK, samt att arrangören ska tillhandahålla tabeller som 

sträcka för sträcka inkluderar hastighetsbyten och tidstillägg.  

Se REG1..1 För alla klasser gäller 2 st varningstrianglar, 1 förbandslåda och 

2 st. reflexvästar i bilen. Se SBF;s nya regler 

Licenser.  Krävs av både förare o kartläsare enligt Regularity reglementet.  

Deltagare som saknar giltig SBF licens och som deltager i klassen Turist kan 

lösa en engångslicens s,k Prova På Licens direkt i SBFs App. som laddas ner 

till telefon eller padda i förväg, Priset är 125 kr  per person och inkl. 

försäkring. 

Tävlingsbanan.  För klasserna Classic och Öppen är totala banlängden 125 km med 9 RS 

sträckor varav ca 15 km på bra grusväg och 40 km transport. Ett tankuppehåll 

samt fika och ”pudra näsan” är inlagd efter RS 5. 

För klassen Turist (Nybörjare) kör dessa de 5 första RS. Medelhastigheter 

som förekommer 30-40-45-50 km tim. 

Startordning. Classic, Öppen, Turist  

Reklam. Arrangör förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de av SBF angivna 

platserna för ev. lackskador ansvaras ej. 

Respittid. Respittiden är 60 min för hela tävlingen. 

Startmetod. Självstart ,Tidtagning sker med GPS utrustning som arrangören 

tillhandahåller. 

Anmälan. Korrekt ifylld anmälan sker på www.bil-o.se och skall vara registrerad senast 

lördagen den 07-05-2022 

 

 

 



Anmälningsavgift. För Classic och Öppen är startavgiften 1600 kr. Avgiften betalas till 

Bankkonto i Nordea 40571718430 eller via Swish på 079-3355730 uppge 

tävlingsbilens reg nr för kvitto.  

För utländska ekipage är startavgiften 1300 Sek och betalas via Bank eller vid 

ankomst vid anmälan,  

För Turist klassen är avgiften 500 kr.  

I samtliga klasser ingår hyra av GPS utrustning, Roadbok, Kartor, Startlista, 

tidtabeller, Startnummer, samt tidkort. Återbud senare än 36 timmar före start 

uttages en administrations avgift på 500 kr (Classic och Öppen) resp. 100 kr 

Turist. 

Avlysning. Vid mindre än 10 anmälda kan tävlingen avlysas. 

GDPR. Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen samtyckt till 

att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens 

dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet oavsett 

medieform offentliggör namnuppgifterna 

Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, 

SBF, SDF arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras 

ansvariga för person eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. 

Försäkringar. Enligt G5 dvs. enligt med respektive försäkringsbolag. 

Priser. Prisutdelning sker i varje klass 1 pris per 3 anmälda 

Upplysningar. Arne Gustafsson sker på tel. 079-335 57 30 samt mail 

arne3355730@gmail.com - även återbud sker till Arne. 

Logi/Boende. Kronobergshed.com B/B bokning via tel. 0472-40052 Pris per rum (2 

personer) 550 kr + frukost 50 kr/p/p samt 80 kr för lakan ca 5 km till start/mål. 

Bokas så tidigt som möjligt- uppge ”Rally Moheda” 

 Hotell Rådmannen Alvesta 0472-448 00 12 km till start/mål 750 kr enkelrum, 

850 kr dubbelrum inkl. frukost - uppge ”Rally Moheda”         Boka i tid det är 

bättre och avboka rummet, kostar inget, Ställplats Husbil kan ordnas i 

Hembygdgården (ett fåtal) Ring Arne 

Servering. Kaffe + fralla serveras efter anmälan, Hamburgare m bröd serveras vid 

etappuppehållet, en enklare middag serveras efter målgång 

Parkering. Parkering sker inne i Hembygdsparken - för släpkärror  finns info  på bil-o.se 

karta som visar  

Startbekräftelse. Allt som ni behöver inför tävlingen kan ni hämta ut här, www.Bil-o.se 

 Startbekräftelsen skickas ut via mail till de startande. 

 

Välkomna till Moheda 

mailto:arne3355730@gmail.com
http://www.bil-o.se/

