
            Inbjudan till
              Bockstensjakten – Bil-O

              lördagen den 18 april 2015
              Ingår i Bil-O Syd serien samt som
        2:a deltävlingen i Öresundsmästerskapen

Mölndals Motorklubb inbjuder till bilorienteringstävlingen Bockstensjakten. En regularitytävling genomförs samtidigt i 
form av en separat klass ingående i Bockstensjakten. Se separat inbjudan. Bockstensjakten anordnas enligt Svenska 
Bilsportförbundets (SBF:s) tävlingsbestämmelser och dessa tilläggsregler samt ev. tillkommande PM.

Organisations- Kurt Fredrixon, tävlingsledare, mobil 0705-590890
kommitté: Mathias Fredrixon, bitr tävlingsledare bil-O, mobil 0705-191806

Bernt Eriksson, bitr. tävlingsledare regularity, mobil 0707-213382
Krister Karlsson, banläggare bil-O, mobil 042-4060417
Gerhard Johansson, banläggare regularity, mobil 0768-465614, 
Teknisk chef: Martin Mossberg, mobil 0735-412123
Miljöansvarig: Alf Claesson, mobil 0702-359001

Domare: Jonas Öhman, Vara MK, mobil 0705-805115

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.

Tävlingsform: Bilorientering typ B, dvs banorna har onumrerade kontroller med vänstermarkering för 
passer- och IK-kontroller. Ej genomkörbara IK kan förekomma.

Bana Pb/2A: Prova Bil-O bana. C:a 4 mil i dagsljus. För nybörjare och deltagare med liten erfarenhet. Endast
mycket bra vägar. Ingen tidtagning. Maxtid enligt PM. Genomgång kl 13.30. Start direkt efter 
genomgång.

Bana Kort/2B: C:a 5 mil i huvudsak dagsljus. Endast bra vägar. Tidtagning på  samtliga sträckor. 
Första start kl 17.00.

Bana Lång/ABC: C:a 6-7 mil i huvudsak dagsljus. Motsvarar dansk klass M/A/B. Typiska bil-O vägar av 
varierande kvalitet. Tidtagning på samtliga sträckor. Första start efter Bana Kort/2B.

Regularitybanan: En separat klass som startar på förmiddagen. Se separat inbjudan. Startande i regularity- 
klassen kan efter målgång om så önskas även delta på Bana Kort/2B eller på Bana Lång/ABC. 
Startavgift för de som också vill deltaga i Bil-O:n på Bana Kort/2B eller Bana Lång/ABC är 
regularityavgiften + 100 kr.

Licenser Krävs av både förare och kartläsare enligt följande alternativ: 



– ”Prova-på-licens” för 120 kr per tävling kan lösas på startplatsen.
– Årslicens (Bilsportlicens Enkel) för 360 kr kan köpas via SBF ”Bilsport Online”. Medlemskap i 
SBF-ansluten klubb erfordras. 
– Av SBF utfärdad nationell eller debutlicens (kan köpas via SBF ”Bilsport Online”).
– Utländska deltagare tävlar på hemlandets licenser.

Tidtagning: Tidtagning kommer att ske med SportIdent. Du som har Sportidentpinne typ 5 eller 6 tar med 
denna. Övriga lånar pinne. 

Besiktning, utrustning: Besiktning före incheckning. Utrustning enligt reglementet Bil-O 8.5.  Två varningstrianglar och
förbandsutrustning typ förbandskudde. Nytt för i år är reflexvästar.

 Mobiltelefon ska vara avstängd och får endast användas i nödsituation.

Anmälan: Arrangören tillhanda senast söndag 2015-04-12. Enklast via anmälningslänken på hemsidan 
www.bil-o.se. Under rubriken Tävlingar/Anmälan klicka på tävlingens namn 
”Bockstensjakten Bil-O”. Observera att de som ska deltaga i regularityklassen anmäler sig 
separat under rubriken ”Bockstensjakten – Regularity”. Se inbjudan för regularitytävlingen. 

Direktanmälan: Till Bana Kort/2A finns möjlighet att utan extra avgift direktanmäla sig på 
tävlingsplatsen senast kl 13.15.

Startavgifter: Betalas i samband med incheckning.  Bana Pb/2A = 200 kr, Bana Kort/2B = 400 kr, 
 Bana Lång/ABC = 500 kr. Efteranmälan Bana Kort/2B och Bana Lång/ABC = +100 kr.  

Startavgift för de regularitydeltagare som också vill deltaga på Bana Kort/2B eller Bana 
Lång/ABC är regularityavgiften + 100 kr.

Startlista, PM: Startlista och PM kan hämtas ut av resp ekipage på www.bil-o.se. 

Servering: Fika finns i klubbstugan.

Försäkringar: Enligt G5, dvs enligt resp försäkringsbolag.

Avlysning: Tävlingsledaren förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid force majeure eller annan 
godkänd anledning. Anmälda ekipage kontaktas om så blir fallet.

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

Internet: Anmälda ekipage, startlista och PM finns på www.bil-o.se under fliken ”Tävlingar/Anmälan”, 
dels under ”Bockstensjakten – Bil-O”, dels under ”Bockstensjakten – Regularity”. Information 
finns också på klubbens hemsida www.molndalsmk.se , fliken ”Tävlingar”.

VÄLKOMNA ÖNSKAR MÖLNDALS MK

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

