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Startbekräftelse/PM1 

Porsche Carrera Cup by Porsche Center Helsingborg 

PCCS, PSCS samt övriga klasser 

 

Anderstorp Racing Club hälsar er välkomna till 

Scandinavian Raceway 5–6 augusti 2022 

 
Tävlingen Arrangeras av Anderstorp Racing Club, Box 180, SE-333 24 Anderstorp 

 

  

Officiellt språk  

Officiellt språk är svenska.  

  

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 torsdag den 4 augusti kl.13.00 

  

Anmälnings/tävlingssekretariatet (Race Office) har öppet: 

Torsdag 18:00-20:00  

Fredag 07:30–19:00  

Lördag 08:00–18:00 

  

Officiell tid  

Officiell tid är Fröken Ur, tel. 90 510.  

 

Depåtystnad 

20.00-08.00 

Under denna tid är all bullrande verksamhet ej tillåten, ex. starta motorer spela hög musik. 

All körning på bana är ej tillåten efter 18.00 

 

Tävlingstillstånd 

Tillståndsnummer SBF RA-72 
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Tävlingsregler 

Vid denna tävling gäller publicerade regler enligt:  

SBF:S ”Tävlingsregler Racing 2022, Mästerskapsracing 2022”. SBF:s ”Tävlingsregler Racing 

2022”, ”Gemensamma regler, utgåva 2022”, samt klassreglementen och FIA reglemente.   

 

 

Tävlingsledning   

Tävlingsledare Ulf Sanell 070 5918418 

1:e Bitr. tävlingsledare Peter Sanell 070 6584986 

Bitr. Tävlingsledare Joel Ekström  

Race Director 

Ass Race Director 

Mikael Carlsson 

Peter Roberts 

070 6070323 

Säkerhetschef Ingvar Wernvik 070 1016118 

Administrativt ansvarig  Anne Muhonen 070 2373634 

Teknisk chef Tomas Eriksson  

Tidtagningschef Meik Wagner  

Faktafunktionär  

Start & mål/Ljud/Hastighet 

TBA  

Parkeringsdepåchef Ove Eriksson 0738 307408 

Miljöchef Tommy Jensen  

Förbundsdomare Mikael Karlstedt 0706 977974 

Domare Jan Wendel  

Förbundstekniker Ulf Berglund 

Torgny Johansson 

 

070 5191039 

Presschef Daniel Holmenloew 070 6206696 

  

Hela tävlingsledningen äger rätt att signera listor och har bestraffningsrätt.  

Race Director, där så förekommer, har fullt ansvar i tävlingstekniska frågor i berörd klass.  

 

Avlysning av tävling:  

Beslut om avlyst tävling kommer att meddelas via email och på Anderstorp Racing Clubs hemsida 

snarast efter beslut.  

  

Återbud:  

Meddelas snarast. 

  

Fri träning, officiell träning o första start:  

Se tidsschema. 

 

Besiktning 

Porsche Technical Center  Porsche Carrera Cup Scandinavia           

Porsche Sprint Challenge Scandinavia  

   

Övriga klasser  

Besiktningshallen vid Pressläktaren torsdag kl.18.00-20.00 

fredag kl.07.00-09.00 

lördag kl.07.00-09.00 

 

 

 

https://www.hitta.se/bj%C3%B6rn+bj%C3%B6rkman/anderstorp/person/xxlZCXUGqk#otherResidents
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Förarsammanträde Södra Lokalen 

Uppgång Södra trappan 

Porsche Carrera Cup Scandinavia   fredag kl.08:00  

Porsche Sprint Challenge Scandinavia   fredag kl.08:30 

Formel Nordic   Lektionssal depåbyggnaden fredag kl.08.00 

Porsche Sports Cup Scandinavia  lördag kl.08.00 

  

Avetablering  

All avetablering måste ske söndag 7/8   

 

Minibikes m.m: Det är bara tillåtet att använda minibikes och fyrhjulingar för 

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

kan lösas tillbaka i tävlingssekretariatet mot en administrationsavgift  

 

Heta arbeten/Grillning: Då det råder förbud mot öppen låga i parkeringsdepåerna skall s.k. 

heta arbeten och grillning utföras enligt skyltning  

 

Miljö: Tävlingen, arrangören och tävlingsplatsen är miljöcertifierade av SBF.  

 

Miljöstation: Miljöstationen finns placerad vid hangarerna.  

Allt avfall skall placeras i respektive behållare. Däck får ej lämnas kvar på anläggningen.  

 

Skulle utsläpp av miljöfarligt avfall uppstå skall tävlingsledningen ovillkorligen och omedelbart 

kontaktas.  

 

Under varje tävlingsekipage måste det ligga en absorberingsmatta som suger upp eventuellt 

spill.  

 

Bärgning 

Bärgning av fordon in till depå kan förskjutas. Bärgade fordon kan också ställas av i Parc Fermé 

området. 

 

Egna fyrverkerier m.m: All form av egna fyrverkerier eller användning av konfetti av något 

material är förbjudet av miljöskäl.  

 

Trackwalk: Endast gående. Trackwalk med diverse fordon kan bestraffas.  

 

Biltvätt: Endast för tävlingsbil på anvisad plats.  

 

Parkering av fordon: Fordon som saknar erforderligt parkeringstillstånd kommer att bötfällas.  

Boende/Camping finns att tillgå dock utan el. 

 

Parkeringsdepå  

Parkeringsplats för privata bilar finns i anslutning till depån.  

  

Mediaackreditering  

Ansöks på arc.nu under Porsche Carrera Cup-arrangemanget.  

Senaste ansökan: 3/8 kl.17.00.  

Direktlänk: https://www.arc.nu/sv/arrangemang/media-ackreditering/ 

 

 

https://www.arc.nu/sv/arrangemang/media-ackreditering/
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Teamband  

Teamband hämtas ut i Race Office vid anmälan. Dessa SKA fästas på handleden.  

Ingen inpassering på området utan armband. 
  

Antal teamband:  

Porsche Carrera Cup Scandinavia 7st  

Porsche Sprint Challenge Scandinavia 5st  

Formel Nordic  5st 

Porsche Sports Cup Scandinavia 5st 

 

Extra Team armband går att köpa i Race-Office 

Pris 150 kr. 

 

Protesthantering:  

Alla protester ska lämnas på officiell blankett (finns på sbf.se samt att hämta i sekretariatet 

under helgen).  

 

Betalning av protestavgift sker med Swish, eventuell återbetalning sker efter tävling.  

Swishnummer 123 202 50 05. Kontakta tävlingssekretariatet för återbetalning.  

 

Återbetalning sker via bankkontoöverföring.  
Personalen i tävlingssekretariatet är delegerade till att ha behörighet att mottaga protester. 

 

Restaurang 

  

Vi har även möjlighet att servera lunch varje dag, men endast via föranmälan. Mejla till 

ernesto@matkallaren.nu eller 070-714 32 75. Föranmälan senast onsdag 9/8 kl. 12.00. 

VIKTIGT! Meddela ev. allergier.  

  

Bevakning  

Torsdag kl.17.00 till lördag kl.17.00 

 

  

   

  

 

  

Detta dokument gäller som passersedel fram till Race-Office som finns beläget till 

höger i cafeteriabyggnaden efter inre grind. 

 
 


