
INBJUDAN TILL
Mek- och Sponsorhelg 12-13 oktober 

KINNEKULLE RING

Stockholms Sportvagnsklubb inbjuder 
till Mek- och Sponsorhelg på Kinnekulle 
Ring.
Denna helg är endast avsedd för de bilar och förare som har 
deltagit i SSKs arrangemang under 2013.

OBS! Kolla www.sskserien.se innan ni åker för att kolla om det blir 
inställt på grund av försenat asfalteringsarbete.

BIL OCH FÖRARKATEGORIER

På lördag och söndag kan följande bil och förarkategorier deltaga:

Standardbil förare utan lic. – PR/Prova På-licens löses på plats eller via 
BS Online.
Standardbil förare med lic.
Sponsorkörning snabba = förare med lic skjutsar passagerare i 
extrastol
Sponsorkörning långsamma = förare med lic skjutsar passagerare i 
extrastol

På söndag kan man utöver ovanstående kategorier deltaga med Formel 
bilar.
Se tidsschema som anpassas efter föranmälda i resp. kategorier. 

LICENSER
Förare som EJ har Lic måste lösa PR/ Prova På-Licens. (pris 150:-)
Förare med vilande licens måste köpa engångs licens via BS-Online.

http://www.sskserien.se
http://www.sskserien.se


AVGIFTER

Deltagare i en bil kategori endag 800:-
Tillägg per kategori en dag 300:-

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

Elavgift 230V 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 säkerhets kontrolleras.
Om kamera finns monterad skall den uppfylla SBS regler.

Personlig säkerhets utrustning ”Prova på”:  
Hjälm, handskar, ändamålsenliga skor samt i övrigt heltäckande 
bomullsklädsel. Denna utrustning rekommenderas vara SBF/FIA-godkänd.

FRÅGOR -ANMÄLAN

Frågor kan skickas till info@sskracing.com
Eller tel 0760-274046

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 
Lördag  07.30-16.30
Söndag 08.00-16.00

Förarkurs Teori
Fredag 18.00-22.00 Samling i cafeterian! 
Praktik på banan 
Lördag

Körning på banan  lördag och söndag 09.00 till 17.00. 
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AVLYSNING
Arrangör äger rätt att besluta om avlysning av hela tävlingen eller viss 
klass ingående däri, därest för få deltagare anmält sig, samt i händelse av 
uteblivna myndighetstillstånd eller force majeure.

Om sådant beslut fattas, skall berörda deltagare mail underrättas senas 
24 timmar före anmälnings sekretariatets öppnande samt information på 
www.sskserien.se .

Till anmälare/förare sänds sådant meddelande till den mail adress som 
uppgivits i tävlingsanmälan. Om det under någon tävling inträffar en 
olycka med dödlig utgång, som är direkt kopplad till själva 
tävlingsmomentet, kommer tävlingen att stoppas.

INSTÄLLANDE AV TÄVLING
Om SBF/SDF auktoriserad person alt. myndighet inställer tävling och 
arrangör när detta beslut tillkännages redan haft utgifter för tävlings 
startande behöver arrangören ej återbetala administrationsavgifter.

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 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.

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, oavsett 
mediaform offentliggör namnuppgifterna. 

Sista anmälningsdag är 7 oktober

Information på 0760-274046 torsdag kväll till fredag kväll sedan 
0511-582 06 från lördag. 

Varmt välkommen till 2013-års 
Mek– och Sponsorhelg!
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