
Jönköpings MK inbjuder till 

 ”SWEDOL-racet”  7/9 2019 

En tävling med mycket körning (Smålandscup) 
 

 Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 

tävlingsbestämmelser, samt denna   tävlingsinbjudan. 

 

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

Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan 

således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen 

drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i 

tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens 

dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform 

offentliggöra namnuppgifterna. 
 

Arrangör:               Jönköpings Motorklubb, Box 129, 551 13 Jönköping. 

Org-kommite:        Stefan Argus, Peter Sjögren, Mattias Argus-Sahlqvist 

Tävlingsledare:      Stefan Argus 0703289087 

Bitr Tävlingsledare: Ann-Marie Nottemark 0735256902 

Racecontrollers:     Mikael Söderlund 0705839517 

Domare:                  Leena Tidman Åberg 0703132107 

Teknisk chef:          Peter Sjögren 0706559245 

Säkerhetschef:        Mattias Argus-Sahlqvist 0763085845 

Miljöansvarig:        Jan Halvarsson 0728625850 

Speaker:              Jonas Hedlund 

Tävlingsplats:         Tabergsbanan Taberg, Tel tävlingsdagen  
 

Tidsplan:              
Anmälan           07:00- 08:30  (i gamla klubbstugan/röda byggnaden) 

Besiktning        07.00 –08:45  (i lottningsfållan) 

Förarmöte  09:00          (På startplattan) 

Första start       09:30 

 
Depån är öppen fredag kväll men ingen anmälan/besiktning förrän Lördag. 

 
Deltagare:             Tävlingen är öppen för förare med giltig licens i folkrace. Seniorer, 

Juniorer, Damer,Veteraner. Det tävlas i klasser enl. Smålandscupen Klass A Senior, Klass B 

Senior Mix (Damer samt män födda 1969 eller tidigare) och Klass C Junior 

 Minimum 36 startande seniorer, Max 120 seniorer+senior mix. Juniorer fritt.  

 

Besiktning: Anmälda förare besiktar fordon i lottningsfållan. 

 

Däck: Enligt enligt folkracereglementet. Utan någon form av slirskydd 

 

Bränsle: Enligt folkrace reglementet 

 
Resultatlistor:       Anslås fortlöpande på anslagstavlan vid speakertornet. Slutresultat även på 

klubbens hemsida. 

 



 

Genomförande 

Samtliga förare kör 4 omgångar. Alla omgångar räknas. 

3 förlottade omgångar. Den sista omgången lottas efter omgång 3 för att få så fulla heat som 

möjligt. 

Poängberäkningen 7, 5, 4, 3, 2, 1. Särskiljning: omgång 4, 3, 2, 1 därefter lottning. 

Rödflaggat heat körs om direkt. Man kör inte ut i depån utan åker direkt till startplattan för att 

vända upp där. 

 

Finaler körs med runnerup i samtliga klasser, med max 6 bilar. Plats för förare som ska köra 

runner-up kommer att finnas i anslutning till startplattan och används istället för depåplats för 

ev. service. Runner Up ges max 5 minuter för service på utsedd plats och uppställning till 

nästa heat, tid räknas från det att föraren anlänt till serviceplatsen. 

 

I Klass A (Senior) körs A, B, C-final. D-final vid minst 50 anmälda vid anmälans utgång.  

I Klass B (Senior Mix) körs A-final. B-final vid minst 18 anmälda vid anmälans utgång. C-

final vid minst 30 anmälda vid anmälans utgång och D-final vid minst 50 anmälda vid 

anmälans utgång.  

I Klass C (Junior) körs A-final. B-final vid minst 15 anmälda vid anmälans utgång. C-final 

vid minst 25 anmälda vid anmälans utgång och D-final vid minst 30 anmälda vid anmälans 

utgång. 
 

Bansträckning(ar) meddelas tävlingsdagen 

 

Antal varv:           Kvalomgångar 3, Finaler 5. 

 

Startmetod:          Vid start visas tummen upp, Ready to race, därefter startljus, starten går 

när rött ljus släcks. 

 

Startuppställning: Max 6 bilar i bredd 

 

Tjuvstart:             Direkt uteslutning av den som tjuvstartar. 

 

Miljö:                    Enligt reglementet, Pressenning och Oljeuppsamlare obligatorisk, minst 10 

liter ska användas vid uppställning i depån. Om spill uppstår ska detta omhändertas och kan 

lämnas i Miljöstation. Förare ansvarar för att deras depåplats är städad när man lämnar. 

Kontroller kommer att göras. 

 

Säkerhet:              Däcksrensning är ej tillåten! I depån gäller gåfart för samtliga fordon!!!!.  

 

Tillåtna bilar:      Enl. folkracereglementet.  

 

Anmälan:             Via SBF anmälan online. Sista anmälningsdag 1/9.  

OBS!!! Hemmaförare skall uppge minst en funktionär under ”övrig info” i anmälan.  

 

Startavgift:           Senior/Dam/Veteran: 300 kr, Junior: 200 kr.  

Kontant eller Swish, ej check eller kort, vid anmälan tävlingsdagen    Efteranmälningsavgift 

200 kr. 2018 års segrare i samtliga klasser i Swedolracet har fria starter 2019 

   

Gallring:              Fritt för arrangören. 



 

Ansvar: Deltagande i tävlingen sker på egen risk. Arrangören och dess funktionärer frånsäger 

Sig allt ansvar under tävlingen såsom skador, olycksfall eller skador på annan egendom, alla 

fordon som finns på tävlingsplatsen omfattas av detta. 

 

Anbud: På av klubben tillhandahållna anbudslappar. Anbud lämnas i gamla klubbstugan 

(Röd byggnad) 

 

Depåområdet: I depån ska samtliga bilar framföras med gåfart. 

Depåområdet öppnar fredagen den 6 september klockan 16. Anvisad plats kommer att finnas 

för parkering av bilsläp. 

 

Det går bra att övernatta på området, tillgång till toalett och vatten finns. Vi kan inte erbjuda 

el. 

Endast en servicebil per tävlingsbil har tillstånd att befinna sig i depåområdet. All parkering 

sker på egen risk. 

Förare får ha med 2 mekaniker fritt, som ska meddelas i mekanikerförsäkran till 

tävlingsledningen. Övriga ska betala entréavgift. 

 

Prisutdelning:     På startplattan efter finaler. Placeringspriser till alla finalister. 

Utdelning av priser från  SWEDOL.  

Segrarna i var klass (senior, junior, Senior mix) väljer från  

prisbordet först. Därefter lottas priser ut bland alla förare. 

Utlottning av priser från Smålandscupens prisbord 

 

Utöver det vinner segrarna i respektive klass fri start i nästa års Swedolrace. 

 

Avlysning: Om tävlingstillstånd uteblir eller om färre än 36 seniorer är anmälda eller vid 

Force majoure äger arrangören rätt att besluta om avlysning av tävlingen i samråd med 

domare. 

 

Telefon tävlingsdagen: Stefan Argus 0703289087 

 

Hemsida: Fortlöpande information om tävlingen på 

www.jonkopingsmotorklubb.se eller FACEBOOK/ Jönköpings MK 

 

Upplysningar: Stefan Argus 0703289087 

 

Återbud: Senast 48 timmar före första start till Stefan Argus, 0703-289087, Endast via 

telefonsamtal, ej SMS, mail eller dylikt. WO avgift 400:-  

 

http://www.jonkopingsmotorklubb.se/

