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Mölndals MK i samarbete med Fjärås MK inbjuder till bilorienteringen Vårrullen. Tävlingen ingår i Bil-O Syd-serien. Tävlingen 
arrangeras i överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsreglemente, denna inbjudan och kommande PM. 

Tävlingsledare: Kurt Fredrixon 0322-52008, mobil 0705-590890.

Biträdande TL: Mathias Fredrixon 0322-50295, mobil 0705-191806.

Banläggning: Kenneth Elfström 0705-573633, Krister Karlsson 042-4060417. 

Domare, teknisk chef: Jonas Öhman, Martin Mossberg

Samlingsplats: Start- och målplats är Förlandabanans samlingslokal, Fjärås. Vägvisning i PM. Anmälan öppnar 15.00

Tävlingstyp, vägar: Typ B, onumrerade kontroller. Bra vägar och anpassade för familjebilen. 

Banor: 1 2A 2B (+ABC)

Svårighet: Lätt (Prova På) Medel Svårare medel

Längd O-sträckor: ca 3 mil ca 4 mil ca 5 mil

Info/genomgång: Kl  16.30 Kl  16.30 -

Första start: Efter genomgång Efter 2B 17.00

Maxtid/respittid: Maxtid 3 tim Maxtid 4 tim  Maxtid 4 tim

Startavgifter: 150 kr 250 kr  350 kr

Klass ABC: Tävlande i klass ABC får deltaga på bana 2B. Separat resultatlista upprättas.

Tidtagning: För bana 1 ingen tidtagning (utöver maxtid). För bana 2A och 2B tidtagning på  O-sträcka på 
avgränsat/inhägnat område, i övrigt maxtid. 

Tidtagning kommer att ske med SportIdent. Du som har SportIdentpinne tar med denna. Övriga 
lånar pinne. Borttappad SportIdentpinne ersätts med 400 kr.

Servering: Finns vid start-målplatsen.

Anmälan: Senast tisdagen den 23 april kl 20.00. Enklast via anmälningslänken på www.bil-O.se . Eller 
anmälan via e-post till bilovarberg@hjelmnet.se – Ange då förare, kartläsare, bana och tfn.

Efteranmälan: Bana 1 kan anmäla sig på tävlingsdagen direkt på tävlingsplatsen. För bana 2A och 2B gäller att 
efteranmälan mot en smärre avgift (20 kr) kan göras. 

Efteranmälda startar först (gäller Bana 2A och 2B). 

PM, startlista: Hämtas ut av resp ekipage från webben  www.bil-O.se . 

Besiktning: Obligatorisk för alla. Ska ske före anmälan. 

Avlysning: Tävlingen kan efter domarens medgivande ställas in vid force majeure eller vid annan av 
domarordföranden godkänd anledning.

Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska bilsport-
förbundet, arrangören (Mölndals MK) eller funktionär kan således inte utan vållande göras 
ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren.

PUL: Genom deltagares anmälan godkännes att deltagares namn får publiceras i start- och 
resultatlistor på internet.

 Hjärtligt välkomna !
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