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1. Försäkringsinfo:
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk. Internationella
förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF) Specialidrottsförbundet (ÖNBF), arrangören
eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för person och/eller
sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren/deltagarna. Tävlingsdeltagare och
funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörande
personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för
sin verksamhet oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. Försäkringsinformation för
utlandsregistrerade bilar som används i Sverige. Deltagare i tävling/uppvisning på̊ väg I
Sverige med utlandsregistrerat fordon måste ha tredje-parts försäkring med ett värde av 300
miljoner kronor. Saknas sådan försäkring eller att den är bristfälligt gentemot svensk lag
kommer den gruppförsäkring Svenska Bilsportförbundet har att gälla. Självrisken för den som
anses vållande till olyckan är för denna försäkring 20 % av ett prisbasbelopp 2019 (20 % av 46
500 kr = 9 300 kr). Värdet på försäkringen är 300 miljoner kronor.
Insurance information for foreign registrated vehicles used in Sweden. Competitors in
Swedish road events, with non-Swedish registrated vehicles, must have third[1]part liability
insurance with a value of 300 million SEK. If such insurance is missing or if the insurance not
comply with Swedish laws the third-part liability insurance hold by The Swedish Automobile
Sports Fe[1]deration will be eligible. The excess-fee that the one considered causing the
accident is for the insurance 20% of the Swedish price base fee 2019 (20% of 46 500 SEK = 9
300 SEK). Value of the insurance is 300 million SEK.

2. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till
att vederbörande personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören
inom ramen för sin verksamhet oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna.
3. Ändrads Startordning.
a. App K går ut först i startfältet
b. Ungdomsrally startar sist i startfältet men behåller sina startnummer.
4. Obligatoriskt förarsammanträde för deltagare i ungdomsrally kl. 17:45 i klubbstugan.

Lite tips och råd från arrangören när vi åker mörkertävling på hösten.
a. Ficklampa eller pannlampa bör finnas i tävlingsbilen under tävling.
b. Vända varningstriangel med reflexen mot färdriktningen om den behöver användas.
c. SOS/OK-skylten syns väldigt dåligt i mörkret och kan behöva lysas upp för att synas.
d. Lämna bilen med varningsblinkers på om den blir stående på SS även om den står på
sidan.

