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PM 1 

Anderstorp Racing Club  

hälsar er välkomna till Scandinavian Raceway 31 maj – 2 juni   
 

 

    

 

Tävlingen Arrangeras av Anderstorp Racing Club, Box 180, SE-33 24 Anderstorp 

 

Officiellt språk  

Officiellt språk är svenska.  

 

Officiell tid 

Officiell tid är Fröken Ur, tel. 90 510. 

 

Deltagare   

Tävlingen är öppen för förare från samtliga EU-länder, inklusive av FIA likställda länder, med 

för innevarande år och för respektive klass gällande licens.  

 

Ansvar  

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 

tävlingsbestämmelser.  

 

Ansvar: G 1.6. Den som deltar gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört 

internationellt förbund (FIA, CIK), Svenska Bilsportförbundet (SBF), 

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande 

göras ansvarig för person- eller sakskador, som under tävling drabbar deltagaren.  

 

Tävlingsdeltagare 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 och oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. 
 

Ankomst 

Grindarna öppnas onsdag 29 maj kl. 13.00.  

 

Anmälningssekretariat 

Anmälningssekretariatet är på andra våningen i depåbyggnaden. Ingång spiraltrappan södra 

sidan. Alla förare/team skall anmäla sig i anmälningssekretariatet vid ankomst till banan. 

Kontroll av förarlicens och anmälarlicens samt inlämnande av mekanikeranmälan görs i 

anmälningssekretariatet. 

Anmälnings/tävlingssekretariatet har öppet:  

Torsdag 08:00-20:00  

Fredag: 07:30–21.00  

Lördag och söndag: 8.00–18:00. 

Stängt fredag 08:00-08:30 samt 19:00-20:00, lördag 07:45-09:00 pga. förarmöte. 
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Tävlingssekretariat Racing. 

Tävlingssekretariatet och den officiella anslagstavlan finns på andra våningen i 

depåbyggnaden. Ingång spiraltrappan södra sidan. 

 

Protesthantering  

Alla protester ska lämnas in på officiell blankett (finns på sbf.se samt i tävlingssekretariatet).  

Protestavgift betalas endast kontant. Kontakta tävlingssekretariatet för återbetalning. 

Personalen i tävlingssekretariatet är delegerade till att ha behörighet att motta protester.   

 

Tävlingstillstånd  

Tävlingens tillståndsnummer är SBF RA-64. Vid denna tävling gäller publicerade regler enligt: 

SBF:S ”Mästerskapsregeler 2019”. SBF:s ”Tävlingsregler RA 2019” (utgåva februari 2019), 

”Gemensamma regler, utgåva 2019”, samt klassreglementen och FIA reglemente.  

  

Tävlingsledning  

Tävlingsledare    Mathilda Ruther                       076-8075808 

1:e Bitr. tävlingsledare Börje Blomén  

Bitr. tävlingsledare Jim Johansson                               

Bitr. tävlingsledare 

Bitr. tävlingsledare 

Martin Fredriksson 

Johan Heggblad 

 

Race director PCCS Mikael Carlsson 070-6070323 

Race Director TCR 

Race Director GT4 

Martin Fredriksson 

Börje Blomén 

070-6503545 

070-6614125 

Säkerhetschef Ingvar Wernvik 070-1016118 

Administrativt ansvarig 

Teknisk chef 

Charlotte Ruther 

Per Oscarsson 

 

Tidtagningschef Meik Wagner  

Faktafunktionär Start & mål TBA  

Faktafunktionär Ljud Mikael Johansson  

Faktafunktionär Hastighet  

Parkeringsdepåchef 

TBA 

Ove Eriksson     

 

073-8307408 

Miljöchef Tommy Jensen 073-0792010 

Förbundsdomare Emma Malmros  

Domare Håkan Junfors  

Förbundstekniker Erik Emanuelsson  

Förbundstekniker Ulf Berglund  

Presschef Randolf Stenlund  

   

Hela tävlingsledningen äger rätt att signera listor och har bestraffningsrätt.  

Race Director, där så förekommer, har fullt ansvar i tävlingstekniska frågor i berörd klass.  
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Hela tävlingsledningen, Race Director och personalen i tävlingssekretariatet har behörighet att 

motta protester.   

 

Duschar/Omklädningsrum 

Finns i anslutning till hangaren.  

 

Besiktning  

Besiktning kommer att ske med gående besiktning. Besiktningsprotokoll delas ut i samband 

med att ni anmäler er i anmälningssekretariatet. 
 

Är bil och representant inte på plats mellan dessa tider är det förarens ansvar att kontakta 

tekniska chefen.  

 

    

Tider för gående besiktning                   Torsdag          Fredag    Lördag   

Samtliga klasser               16:00-19:00  08:00–19:00   07:00-12:00    

 

Förarsammanträde  

Förarsammanträde kommer att hållas på 2:a våningen i depåbyggnaden. Ingång spiraltrappa 

södra sidan. PCCS har förarmöte i Porsches tält, och GT4 har sitt förarmöte i Box 1.  

 

Klass Tid 

Legends Master, Legends Rookie, Ginetta, Formula Nordic Fredag 31 maj, kl. 08:00 

TCR Lördag 1 juni, kl. 07:45 

V8 TC, Legends Pro, Legends Jr Lördag 1 juni, kl. 08:15 

PCCS Lördag 1 juni, kl. 09:30 

GT4 Lördag 1 juni, kl. 10:30 

 

Gällande tidsschema delas ut vid respektive förarmöte. 

Arrangören förbehåller sig rätten till eventuella ändringar.                                                     

              

Line Up 

Vid tävling skall samtliga bilar ställa upp enligt startuppställningen i Line Up. Hjälp våra 

funktionärer med att komma fram i rätt startordning. Framkörning till startplatsen måste ske i 

samma ordningsföljd som startuppställningen. När sista bil i line up lämnat stängs utfarten till 

banan.  

 

Pole Position  

Pole Position är på banans högra sida.  

 

Bandepå 

Det är begränsat utrymme vid Pit Wall. Samtliga team måste respektera bestämmelsen att 

bara 3 personer från varje team har tillträde då den egna klassen kör.  

För att befinna sig i bandepån måste man fyllt 15 år. 

GT4: Se klassreglemente.   

 

Avetablering 

All avetablering måste ske innan 12:00 måndag den 3 juni.  
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Parc Fermé 

Kommer att vara framför ”pressläktaren”, eller av teknisk chef anvisad plats. 

 

Parkeringsdepå 

Parkeringsplats för privata bilar i anslutning till Parkeringsdepån.  

 

Förvarning av bränsle 

Förvarning av bränsle är maximerat till max 50 liter bensin per bil i tälten samt att 

kontrollerade och godkända brandsläckare skall vara lätt tillgängliga och väl utmärkta. 

 

El 

För att koppla in sig på arrangörens elnät är det krav på jordfelsbrytare.  

Godkända kablar måsta användas. Arrangören förbehåller sig rätten att avlägsna 

felaktiga/skadade kablar. Team får inte ta ut mer el än vad man uppgett i sin anmälan 

(påföljd/åtgärd kan vidtagas om överträdelse sker).  

 

Minibikes 

Då parkeringsdepåerna är belägna i anslutning till huvudentrén där en stor publik kommer att 

passera är all användning av minibikes och fyrhjulingar förbjuden undantaget är 

materialtransporter. Förare måste fyllt 15 år. Överträdelser resulterar i beslagtagna nycklar 

som kan lösas tillbaka i tävlingssekretariatet mot en administrationsavgift á 500 SEK. 
  

 

Depåtystnad  

Gäller mellan kl. 22.00–08.00. Under denna tid är det inte tillåtet att utöva bullrande 

verksamhet, ex: starta motorer, spela hög musik m.m. Det är förbjudet att framföra något 

fordon på banan efter den ordinarie verksamhetens slut utan tillstånd från tävlingsledning!  

 

Miljö/Absorberingsmatta 

Tävlingen, arrangören och tävlingsplatsen är miljöcertifierade av SBF. Allt avfall skall placeras 

på respektive plats/behållare. Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall uppstå, skall 

tävlingsledningen ovillkorligen och omedelbart kontaktas. Miljöstationen är placerad vid 

infarten till depån. Däck får inte lämnas vid miljöstationen. Inga däck får lämnas kvar efter 

tävlingen. Absorberingsmatta måste användas. Vi avsaknad av absorberingsmattor finns det 

att köpa i ARC:s tävlingssekretariat.  

 

 

Övrig Service  

 

Vakter  

Vakt finns vid Huvudentrén och kommer att patrullera på tävlingsområdet.   

 

Sjukvård      

Medical Center är beläget vid början av flygrakan. 

 

Biltvätt 

Det är förbjudet att tvätta bilar och trailers i parkeringsdepåerna. Det finns ingen spolplatta på 

området. Biltvätt hänvisas till en biltvätt belägen mellan Anderstorp och Gislaved.  
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Detta dokument gäller som passersedel fram till anmälningssekretariatet som finns beläget på 

andra våning i södra delen av depåbyggnaden.  
 


