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Inbjudan 
Hyllinge MS inbjuder till  

 
 

Hyllinge Cup 
öppet klubbmästerskap  

i klasserna 
 Special, Formel,  

RS och Modifierad 
 

På Ring Knutstorp söndagen den 23aug 2015  
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Inbjudan och tilläggsregler 
Hyllinge Cup 

23 augusti 2015 på Ring Knutstorp 
Tävlingen är utlyst som en NEAFP-tävling 

 
Hyllinge Motorsällskap inbjuder till tävling Hyllinge Cup i klasserna Special, Formel, RS och 
Modifierad på Ring-Knutstorp söndagen den 23 augusti 2015. 
 
Tävlingsarrangör Hyllinge Motorsällskap 
 
Tävlingens art Nationell banracingtävling 
  Tävlingen körs medsols på Ring Knutstorp. 
  Banans längd är 2070 m och banan är belagd med asfalt. 
 
Tillståndsnr  Södra bf 90-2015 
 
Tävlingsledning: 
Tävlingsledare Viktor Ranggren, Kågeröd 
Bitr tävl.ledare  Markus Liljekvist, Billeberga  
Tävlingssekreterare Östen Carlsson, Eslöv  
Anm.sekretariat Östen Carlsson 
  Rönnebergavägen 24 A, 241 34  ESLÖV, tel nr 0413-544343, 

och e-post: osten.carlsson@telia.com 
 

Teknisk chef  Peter Edgren, Teckomatorp 
 
Domare  TBA 
 
Miljöombud   TBA 
 
Klasser Special 

Formel 
RS  
Modifierad  

 
Reglemente Klubbmästerskap körs i enlighet med gällande reglemente för  

Hyllinge MS klubbracing. Reglementet finns tillgängligt på 
Hyllinge MS hemsida samt Svenska Bilsportförbundets RA 
Sportvagnsreglemente 2013-2015 

 
Vid besiktning kommer särskild vikt att läggas vid punkter som berör säkerheten. 
 
Anmälan 
Anmälan sker på av HMS tillhandahållen anmälningsblankett. 
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 15-08-14 under adress: 
Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A, 241 34  ESLÖV,  
telefon nr 0413-544343, eller e-post osten.carlsson@telia.com 
Anmäl dig helst via e-post! 
Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan. 
Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress. 
 
Avanmälan 
Avanmälan görs till ovanstående. 
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Vagnbok 
Det är vid denna tävling tillåtet att använda utgången vagnbok 
 
Utländska förare 
Vi ber våra utländska gäster se till att ni medför de handlingar vilka är nödvändiga för 
tävlande i Sverige. 
 
Administrationsavgift  
Administrationsavgiften för denna tävling är 1.200 kr. 
Anmälan är inte fullständig förrän adm.avgiften satts in på klubbens bankgirokonto 471-6767. 
Vi ber er skriva namnet på den tävlande föraren och eventuellt transpondernummer på 
inbetalningstalongen 
 
Registrering 
Vid ankomsten till banan skall samtliga förare anmäla sig i anmälningssekretariatet, vilket är 
beläget i den röda byggnaden till höger strax före grindarna. 
Eftersom tävlingen är ett klubbmästerskap ber vi deltagarna visa giltigt medlemskort. 
 
Transponderhållare 
Avgift för transponderhållare tas ut separat. Finns att köpa i tidtagningstornet. 
Transponderhållare skall vara monterad före besiktning. 
Transponder finns att hyra i tidtagningstornet 
 
Siffror  
Siffror finns att köpa i anmälningssekretariatet. 
 
Medförsäkradanmälan 
I samband med ankomsten till banan skall medförsäkradanmälan lämnas. Obligatorisk. 
Gäller enbart svenska förare. 
 
Extra PM  
Anslås på den officiella anslagstavlan vilken är placerad invid informationsbyggnaden. 
 
Besiktning 
Besiktning av deltagande fordon och förares personliga utrustning måste ske innan träning 
påbörjas. 
Besiktning startar 07.00. Det är upp till varje deltagare att komma i så god tid till besiktningen 
att fordon och personlig utrustning är besiktigat innan träningen börjar. 
 
Olja  
Det är inte tillåtet att fylla på olja i bandepå. 
Spillolja skall deponeras i den därför avsedda tanken som finns i parkeringsdepån. 
 
Bandepå 
Rökning och öppen eld i bandepån är absolut förbjuden. 
 
Parkeringsdepå 
Observera att privatbilars ordinarie försäkring ej gäller i parkeringsdepån. 
Max hastighet i parkeringsdepån är gångfart ( 7 km/tim). 
Grillning eller öppen eld får inte förekomma i parkeringsdepån. 
 
Tävlingens genomförande 
Tävlingen kommer att genomföras som ett heldagsarrangemang. 
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Förarsammanträde 
Förarsammanträde är obligatoriskt och hålls utanför informations-/tidtagningsbyggnaden.  
Tidpunkt: 08.15 
 
Bestraffningar 
Under denna tävling kommer, utöver varning, böter och uteslutning, ”Drive through”-
bestraffning att tillämpas. 
Tjuvstart bestraffas med Drive through. 
 
Ansvar 
Deltagande i tävlingen sker på egen risk. 
FIA, Svenska Bilsportförbundet, Hyllinge MS, tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig 
allt ansvar för under träning och tävling inträffade olyckor eller dylikt. 
Normal fordonsförsäkring gäller ej. 
 
Tidsschema 
07.00 Anmälningssekretariatet öppnar 
07.00 Besiktningen börjar 
 
Detaljerat tidsschema för träning och final tillhandahålls vid ankomsten till banan. 
Träning startar 09.00. 
 
Tävlingen avslutas senast kl 16.00. 
 
Resultatlista 
Offentliggörs efter avslutad tävling. 
Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan. 
 
Prisutdelning 
Vid prisutdelning kommer 1:an, 2:an och 3:an i varje finaltävlingsheat att erhålla pris. 
 
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP 
Organisationskommittén 
 


