
 

Karlskrona Automobilklubb inbjuder förare med sin RY-licens i Karlskrona AK samt av dessa förare 

speciellt inbjudna gästförare till 

Karlskronalokalen 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbe-
stämmelser. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska 
Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan så-ledes 
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 tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, 
inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. 
 
Karlskrona AK inbjuder till prova bilsport (träning utan tidtagning) fredagen den 14 april 2017. 
 
Tävlingsledare är Tobias Quist, 0730 – 60 25 50 och teknisk chef är Thomas Svensson, 070 – 833 83 98 
 
Träningen körs på specialsträcka Stensteget utan tidtagning och är ca 3km lång. Denna körs ett flertal 
gånger av varje ekipage. Träningen kan avbrytas av tävlingsledaren om vägen anses för dålig för 
fortsatt träning. Eventuellt kan sträckan att vändas under dagens lopp. Träningen avbryts senast kl 
17.00. 
 
Träningen utgår från Robert Svenssons hem, Björsmåla 313, ca 2km norr om Kättilsmåla, där service 
utförs. Där bjuder klubben på enklare förtäring och dryck. 
 
Föranmälan ska göras till Tobias Quist på email tobias.quist@nkt.com eller 0730-602550 senast den 10 
april. På tävlingsdagen ska SBF´s anmälningsblankett fyllas i och signeras. 
 
Varje förare väljer fritt vilka som ska åka med, men samtliga ska fylla i en PR-licens om de inte har egen 
licens. 
 
Vi träffas kl 8 och efter anmälan så hjälps samtliga förare till att säkerhetsbesikta samtliga bilar innan 
start tillsammans med den tekniska chefen. 
 
Första start är 10.00 
 
Karlskrona AK´s förare som är med på träningen förbinder man sig att hjälpa till att kratta efter 
träningen samma dag, samt att man hjälper till på våra SSR-specialsträckor med minst 15 
arbetstimmar per bil. Jonas Åkesson fördelar detta arbete. 
 
Antalet ekipage är begränsat till 15 st och förare med licensen i Karlskrona AK är garanterade plats, för 
övriga har tävlingsledningen rätt till fri gallring. 
 
Karlskrona AK bjuder sina förare på denna dagen! 
Övriga förare betalar en avgift på 1500 kr kontant eller via swish på träningsdagen. 
 
 
Varmt välkomna önskar Karlskrona AK! 


