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Inbjudan till  
Mek- och Sponsorhelg  

8-9 oktober 2016 KINNEKULLE RING 

Stockholms Sportvagnsklubb inbjuder till mek- och 
sponsorhelg på Kinnekulle Ring.  
BIL OCH FÖRARKATEGORIER 

På lördag och söndag kan följande bil och förarkategorier deltaga: 

- Standardbil förare utan licens. (PR/Prova På-licens löses på plats eller 
via BS Online) 
- Standardbil förare med licens. 
- Sponsorkörning snabb. (snabba ekipage med licens skjutsar passagerare 
i extrastol)  
- Sponsorkörning långsamma. (förare med licens skjutsar passagerare i 
extrastol)  
- Juniorer

På söndag kan man utöver ovanstående kategorier deltaga med 
Formel bilar. Se detaljerat tidsschema som anpassas efter antal 
anmälda per kategori. Preliminär blir det tre 20-minuterspass per 
kategori och dag.  

Notera att det måste vara en bil som har säkerhetsutrustning 
motsvarande en tävlingsbil, t.ex. bur.

LICENSER 

Förare som EJ har Lic måste lösa PR/ Prova På-Licens. (pris 110:-) 
Förare med vilande licens måste köpa engångs licens via BS-Online. 



AVGIFTER 

Deltagare i en bilkategori en dag 800:- Tillägg per kategori en dag 
300:- 

Deltagande i en bilkategori två dagar 1200:- Tillägg per kategori 
två dagar 600:- 

Elavgift 250V en dag 150:- tvådagar 300:- Elavgift 400V en dag 
300:- två dagar 600:- 

BESIKTNING - SÄKERHETSUTRUSTNING 

Besiktning är obligatoriskt för bilar med extra passagerarstol. 

Övriga bilar kommer att säkerhetskontrolleras. 
Om kamera finns monterad skall den uppfylla SBF ś regler. 

Personlig säkerhetsutrustning ”Prova på”:  
Hjälm, handskar, ändamålsenliga skor samt i övrigt heltäckande 
bomullsklädsel i flamhämmande material (exempelvis tätvävd 
bomull). Denna utrustning rekommenderas vara SBF/FIA-godkänd. 

FRÅGOR -ANMÄLAN 

Frågor kan skickas till sekretariat@sskracing.com eller tel 
0767-681443

Anmälan sker genom e-anmälan på vår hemsida www.sskserien.se 
Fyll i personuppgifter på ansvarig förare av bilen samt vilka 
kategorier som är aktuella att deltaga i. 

PREL. TIDSSCHEMA 

Uppdelning i heat sker efter antalet anmälda bilar. 

Sekretariatet öppet fredag 17:00 - 19:30, lördag 08.00-17.00 
söndag 08.00-17.00 

Cafeterians öppentider Lördag 7.00 - 18.00 Söndag 7.00 - 16.00 

Förarkurs Teori  
Fredag: 18.00-22.00 Samling i cafeterian!  

Lördag: Praktik på banan 



Körning på banan lördag och söndag 09.00 till 17.00. Enligt 
detaljerat tidsschema på plats. 
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FÖRSÄKRINGAR 

Av Svenska Bilsportförbundet föreskriven och i nationella 
tävlingsregler angiven ansvarighetsförsäkran för varje 
tävlingsdeltagande förare ordnas genom arrangörens försorg. 

Varje förare måste lämna en MEDFÖRSÄKRADANMÄLAN i 
sekretariatet på samtliga medföljande personer i teamet (namn och 
personnummer). Om någon förare har tillägg med namn och 
personnummer kan detta fyllas på efter hand. Detta fordras av 
försäkringsbolaget om en personskada skulle uppstå i depån. 
Handlingen arkiveras ett år av klubben. 

ANSVAR OCH GODKÄNNANDE 

Den som deltar i tävling/träning gör detta under eget ansvar och på 
egen risk. 
Berört Internationellt förbund (FIA, CIK-FIA, EFRA, IFMAR), 
Svenska Bilsportförbundet 

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

Sista anmälningsdag är 5 oktober 
Information på 0767-681443 torsdag kväll till fredag kväll sedan 
0511- 582 06 från lördag.  

Varmt välkommen till 2016-års Mek- 
och sponsorhelg! 


