
XL BYGG Lidköping inbjuder till
Hårdingen 2018

” Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser. ” 

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

Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således 
inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar 

deltagaren. ” 
 

” Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att 
vederbörandes personuppgifter registreras i tävlings arrangörens dataregister samt att arrangören, 

inom ramen för sin  verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna. ” 
 
 
 

1. Tävlingsarrangör ort & datum: Vara Motorklubb arrangerar lördagen den 14 april tävlingen 
XL BYGG Lidköping Hårdingen i närheten av Lidköping. 

 
2. Organisationskommitté: Patrik Andersson, Frank Jacobsson, Eilert Ahlstrand, Marcus 

Strand, Peter Berlin, John Berlin. 
 

3. Tävlingsledare: Per-Anders Andersson, 070 – 525 56 65 
Bitr. Tävlingsledare:  

 
4. Teknisk chef: Matti Johansson, 070 – 767 07 52 

 
5. Domarordförande: Sven-Erik Svensson, 070 – 651 41 35 

 
6. Domare: Inge Mattsson 

 
7. Teknisk kontrollant: Thomas Gustavsson 

 
8. Miljöchef: Mattias Hallqvist 

 
9. Tävlingsform: Rallytävling på grus med små inslag av asfalt. Totallängd 34 km varav ca 13 

km utgör 4st avlysta specialsträckor. Tävlingen körs endast med roadbook. Gällande 
besiktning så använder vi oss utav A-besiktning. 

 
10. Tävlingsplats: Lidköpings Motorstadion, anmälan vid XL-BYGG:s nya lokaler och besiktning 

vid LidBil Lastvagnar. Trailerparkering är vid XL-BYGG Lidköping. 
 
 
 
 
 



11.  Tidsplan: Sista anmälningsdag  8/4 kl 22,00 
Banan offentliggörs 14/4 kl 07,00 
Genomkörning 14/4 kl 09,00 - 11,00 
Anmälan & Besiktning 14/4 kl 07,00 - 11,00 
Förarmöte ungdomsrally 14/4 kl 10,00 
Första start 14/4 kl 12,00 
Slutbesiktning vid slutmålet, motorstadion. 
Prisutdelning direkt efter avslutad klass. 

 
12. Deltagarantal & Gallring: A-B-C förare samt ungdomsrally med gällande licens. Debutanter 

är också välkomna. Max 80 st deltagare. Gallring sker efter datum/tid när anmälan kommit 
oss till handa. PR-licenser finns att köpa vid anmälan men går också att införskaffa via 
SBF/Lots. 

 
13. Bilklasser och startordning: 1. Ungdomsrally 2. Gr E, Gr N <1400, R1A (Sammanslaget) 

3. Gr F, R1B, VOC, (Sammanslaget) 4. 2WD (Sammanslaget) 5. 4WD (Sammanslaget). 
 

14. Noter & rekognosering: Internationell pilning. Rekognosering kommer att vara tillåten, man 
får köra igenom sträckorna en gång innan, egna anteckningar är tillåtna. Rekognoseringen 
körs i följande ordning, SS1, SS2, SS3, SS4. Rekognoseringen sker i standardbil och 
startnummer skall placeras i framrutan, klistermärke finns med i startkuvert. 

 
15. Reklam: Vara Motorklubb förbehåller sig rätten att anbringa reklam på tävlingsbilarnas 

framdörrar och framskärmar. Friköp kan göras mot dubbel startavgift. 
 

16. Lagtävlan: Ingen lagtävlan. 
 

17. Särskilda bestämmelser: Däck är endast tillåtna enligt gällande däck listor, ingen 
begränsning på antal. Tävlingen kommer ha en central serviceplats. Serviceförbud längs 
transportsträckorna. Mekanikeranmälan skall vara ifylld och lämnas vid anmälan för att få ut 
startkuvert. Resultatet av tävlingen kommer att publiceras på www.infiniteracing.se. Vid lika 
totaltid görs särskiljning enligt följande, snabbast på SS2, vid lika tid där SS3, SS4, SS1. 

 
18. Tävlingsavgift: Startavgift 1200kr, Ungdomsrally 600kr, Debutanter 300kr. Startavgift skall 

vara Vara Motorklubb tillhanda senast 8/4-2018. Efteranmälan vid plats 500kr extra. Avgiften 
betalas till bankgiro 5517-8305. OBS! Ange namn och bilklass vid inbetalningen. 

 
19. Anmälan & efteranmälan: Elektronisk anmälan på www.infiniteracing.se. För giltig anmälan 

skall denna vara infiniteracing tillhanda senast 8/4-2018 kl 22,00. 
 

20. Avlysning: Tävlingen kan avlysas efter domarens godkännande om inte minst 40 förare 
anmält sig före anmälningstidens utgång eller om arrangören nekas erforderliga tillstånd eller 
annan force majeure. 

 
21. Priser: Priser kommer att delas ut till de fyra främsta i varje klass. Prisutdelningen sker direkt 

efter avslutad klass. Efter avslutad prisutdelning sker ett lotteri bland de startande, för att 
erhålla pris måste man stanna kvar och hämta priset på plats. 

 
22. Återbud: Återbud lämnas till infiniteracing.se. 

 
 



23. Upplysningar: Servering finns i anslutning till serviceplatsen. För övriga upplysningar, Eilert 
Ahlstrand, 0703 13 29 30. Omklädningsrum med dusch finns i anslutning till HQ. 
Klubbmedlemmar som har för avsikt att köra eller åka kartläsare i tävlingen tar kontakt med 
rallykommiittéen (Eilert Ahlstrand) för delegering av arbetsuppgifter innan och efter tävling. 

 
24. Drivmedel: Tankmöjligheter finns i Lidköping. 

 
25. Inlagt uppehåll: Tävlingen har ett planerat serviceuppehåll efter SS3 på ca 30 minuter i 

anslutning till HQ. 
 

26. Respittid & maxtider: Respittiden är max 15 minuter mellan två TK och max 30 minuter 
totalt. 

 
27. Plats för anslag: Officiella anslagstavlan vid HQ. 

 
28. Kärrparkering: Kärrparkering sker på XL-BYGG Lidköping, är pilat. 

 
 
 
 

Vara Motorklubb hälsar er hjärtligt välkommna till XL BYGG Lidköping Hårdingen 2018! 


