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Inbjudan till BOCKSTENSJAKTEN - REGULARITY 

Lördagen den 18/4 2015 
 

Mölndals Motorklubb inbjuder till BOCKSTENSJAKTEN - REGULARITY som anordnas enligt Svenska 

Bilsportförbundets (SBF:s) tävlingsbestämmelser och dessa tilläggsregler samt ev. tillkommande PM. 

Regularitytävlingen genomförs som en separat klass ingående i BOCKSTENSJAKTEN - BIL-O.  

Regularityklassen har en egen bansträckning med enbart asfaltvägar. Maxantal startande i regularity-

klassen är 20 ekipage. 

 

Arrangör 

Mölndals Motorklubb (MMK) 

Start/målplats 

Nackhestugan, Dagsås, ca 15 km SO om Varberg. Tag av från E20/E6 vid trafikplats 53. Kör mot 

Tvååker och sedan mot Dagsås och Åkulla Bokskogar. Vägvisning med gula skyltar märkta ”Bil-O” från 

rondellen i Tvååker.  För den som kommer österifrån på länsväg 153 finns vägvisning från vägen 

mellan Rolfstorp och Tvååker. 

Tidsschema 

Besiktning i anslutning till startplatsen mellan kl 10.00 – 10.30. Incheckning i sekretariatet i 

klubbstugan därefter. 

Förarsammanträde kl 11.00. 

Första start kl 11.30. Startmellanrum 1 min. Flytande start. 

Organisationskommitté  

Kurt Fredrixon, tävlingsledare, mobil 0705-590890 

Bernt Eriksson, bitr. tävlingsledare, mobil 0707-213382 

Gerhard Johansson, mobil 0768-465614,  

Olof Lundberg, mobil 0703-370749,  

Arne Johansson, mobil 0706-512291 

Teknisk chef: Martin Mossberg, mobil 0735-412123 

Miljöansvarig: Alf Claesson, mobil 0702-359001 
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Domare 

Jonas Öhman, mobil 0705-805115 

Tävlingen 

Banans längd ca 105 km varav ca 60 km är regularitysträckor. Hela banan går på belagda vägar 

(förutom 50-100 m in och ut till Nackhestugan). 

Det är möjligt för de som så önskar att delta både i regularitytävlingen och i bilorienteringen senare 

på eftermiddagen. Aktuella bil-O-banor är Bana 2B eller Bana ABC.  

Licenser 

Giltig licens enligt SBF:s reglemente krävs av både förare och kartläsare. Engångslicens kan lösas vid 

start. Tävlande med utländsk licens får delta enligt sitt nationella förbunds bestämmelser.  

Startantal 

Max 20 startande ekipage i regularitytävlingen/klassen. Som gallringsmetod gäller ”först till kvarn”. 

Startordningen lottas. 

Besiktning , utrustning 

Besiktning i anslutning till startplatsen mellan 10.00 – 10.30. 

 -Enligt SBF:s regler ska bilarna vara utrustade med två varningstrianglar och första 

 förbandband. 

 -Mekaniska och elektroniska trippmätare som ej kan visa medelhastighet får användas. 

 -Det får finnas maximalt två eftermonterade trippmätande räkneverk i bilen. 

 -Utrustning som kan mäta medelhastighet eller användas för navigering är förbjudet 

 att medföra i bilen under tävlingen. 

 -Mobiltelefon ska vara avstängd och får endast användas i nödsituation. 

 -Mätsträcka anges i PM. 

Förarsammanträde 

Obligatoriskt förarsammanträde kl 11.00 i klubbstugan. 

Avlysning 

Enligt SBF:s reglemente. 

Bilklasser 

Alla regularityekipage tävlar i en och samma bilklass.  

Respittid 

Respittiden är 30 min 

Anmälan 

Fullständig anmälan ska vara arrangören tillhanda senast söndag 2015-04-12. Enklast via 

anmälningslänken på www.bil-o.se . Under rubriken Tävlingar/Anmälan klicka på tävlingens namn 

BOCKSTENSJAKTEN – REGULARITY. På anmälningsblankettens ruta för Bana - ange Regularity.  

Efteranmälan kan ske om maxantal startande inte har fyllts. 

Tävlingsavgifter 

Startavgiften är 950 SEK som betalas kontant på plats före start.  

http://www.bil-o.se/
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Eventuell efteranmälan kostar 150 SEK i tilläggsavgift. 

Följande ingår i startavgiften:  

 -Lån av särskild GPS-enhet för tidtagning,  

 -Roadbook,  

 -Karta, 

 -Hastighetstabeller 50 km/h finns att tillgå, samt även för 30 km/h. 

 

Ev. start i bilorienteringen senare på eftermiddagen rabatteras med 200 SEK . Se nedan. 

Startlista, PM 

Startlista och PM kan hämtas ut av resp ekipage på klubbens hemsida under fliken ”Tävlingar”. Men 

också på www.bil-o.se . 

Bilorienteringstävlingen  

Regularitytävlingen ingår formellt som en separat klass i bilorienteringen BOCKSTENSJAKTEN. 

Regularitybanan är så lagd att det efter genomförd regularitytävling också är möjligt att deltaga i 

bilorienteringen, Bana 2B eller Bana ABC.  Anmälan till bil-O-bana får ske på www.bil-o.se under 

BOCKSTENSJAKTEN – Bil-O. 

Reklam 

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam. 

Servering 

Fika och enklare maträtt finns att köpa i klubbstugan. 

Prisbedömning, priser 

Pris utdelas till en per påbörjat fyrtal startande ekipage. 

Försäkringar 

Enligt G5, dvs enligt resp försäkringsbolag. 

Ansvar 

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska bilsportförbundet, 

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. 

Internet 

Information finns på klubbens hemsida www.molndalsmk.se  , fliken TÄVLINGAR. Anmälda ekipage, 

startlista och PM finns dessutom på www.bil-o.se  under fliken Tävlingar/Anmälan, dels under 

BOCKSTENSJAKTEN – Regularity, dels under BOCKSTENSJAKTEN - Bil-O. 

VÄLKOMNA 
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