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OFFICIELL INBJUDAN  
FALKENBERG CLASSIC -20, Falkenbergs Motorbana,  18-20 september 2020. 

Falkenbergs Motorklubb hälsar Välkomna till tävlingar på Falkenbergs Motorbana  
18-20 September 2020, deltar gör RHK samt SPVM.  

Tävlingsledare:   Ulf Sanell  
Domarordförande:  Börje Blomén 
Teknisk chef:   Per Oscarsson  
Banchef:     Torbjörn Leonsson  
Säkerhetschef:   Tomas Neretnieks 
 Miljöchef:     Richard Binnås  
Tidtagningschef:   Alex Möller  
Tävlingssekreterare:   Monki Eklund  

Övriga tillkännages i Starbekräftelse/PM1 

Med tanke på Covid-19 så gäller följande: Förare + 3 personer, band + bilpass erhålls i Grinden vid 
Infarten, band ska genast sättas på och bäras under hela vistelsen. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och mer info kommer i Startbekräftelse/PM 1. Kontroller kommer att ske, 
ansvarig i Covid-19 frågor är Ronny Andersson mobnr.070-878 59 00. 

Tävlingarna anordnas i full överensstämmelse med FIA:s internationella och Svenska 
Bilsportförbundets nationella bestämmelser samt de av arrangören / respektive klass utfärdade 
tilläggsreglerna.  Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört 
internationellt förbund (FIA, CIK), SBF, SDF, arrangör, Falkenbergs MK, samt dess 
tävlingsledning kan således inte utan vållande göras ansvarig för person eller sakskador, som under 
tävling drabbar deltagaren.  

Samtliga fordon måste uppvisa giltiga FIA HTP-handlingar eller av respektive ASN giltig handling 
avseende historisk racing enligt Appendix K. Kopia på bilens handling måste bifogas anmälan. 
Organisationen förbehåller sig rätten att omfördela bilkategorier mellan de olika heaten vid behov.  

Tävlingarna är öppna för alla RHK:s historiska klasser enligt Appendix K, samt för SPVM klasser; 
enligt SBF Tekniska regler Racing 2019-2021, Sportvagn. 
Inbjudan och regler till Sportvagnsmästerskapet (SPVM):s klasser återfinns på SPVM hemsida 
https://www.spvm.se/spvm/reglemente/. 
Tävlingarna sker på Falkenbergs Motorbana  
Tfn. 0346-19033 eller e-post kansli@falkenbergsmotorklubb.nu 

https://www.spvm.se/spvm/reglemente/


Banan är permanent och licensierad av SBF. Banlängd: 1826 m.  
Tidsschema samt övrig information kommer att presenteras i samband med Startbekräftelse/PM1.  
Deltagare ska inneha giltig licens och anmälarlicens samt giltigt starttillstånd (för EJ SBF 
licensierade).  Anmälan för SPVM sker på raceadmin.se, enkel anmälan går bra. RHK anmäler sig 
i deras system och startavgiften betalas till:  
Bankgiro  361-4724. 
IBAN SE35 8000 0834 6900 3090 0997 
BIC SWEDSESS  
RHK  3400:- 
SPVM  3700:- 
Vid dubblering i 2 klasser tillkommer 1000:- 

Paytest fredag 800:- betalas på plats och är öppen för alla tävlande. 

 Bokning av box sker direkt till FMK via mail eller telefon. 

Sista anmälningsdag är tisdag 8 september. 
Vid avanmälan innan påbörjad racehelg, dvs. senast den 17 september 2020, återbetalas hela den i 
tid inbetalda avgiften. Besiktigad bil räknas som startande, 
Anmäld och antagen tävlande har rätt till anvisad plats i depå med förutom tävlingsfordon en 
servicebil/släp, all uppställning skall ske i samråd med depåpersonal. Övriga fordon/släp skall 
ställas på hänvisad plats.  
  
Tidtagning sker elektroniskt och det är förarens ansvar att ha en fungerande transponder. 
Transpondernummer skall redovisas i samband med anmälan, om ej, ska det meddelas på plats i 
sekretariat/ tidtagning. För de som ej har fast transponder finns det att hyra av tidtagningen.  
Max 95 dB är tillåten ljudnivå och mäts kontinuerligt i förbifart under både träning och race. 
Mätmetod enl. SBF:s regelverk och anvisningar. Överskridande kan innebära uteslutning från 
heatet. Miljömattor och brandsläckare i enlighet med regelverk ska finnas väl tillgängliga och 
synliga vid varje depåplats. Av säkerhetsskäl måste brandgator/utrymningsvägar hållas fria.  

Arrangören äger rätten vid för få anmälda i någon klass, att slå ihop heat. 

Anm. sekretariat vid caféet  Insläpp i depå 
Torsdag  17.00-20.00  15.00-22.00  
Övriga öppettider meddelas i Startbekräftelsen.  

Besiktning sker rullande vid infart efter träning från fredag 12.30 mer exakt tid kommer i PM1/
Startbekräftelse.                              
  
VI HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
FALKENBERGS MOTORKLUBB 
  

http://raceadmin.se



