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Arrangörsmöte Smålands BF 
 

Plats Lammhult Hälsoarenan  
Närv Rallykommittén, Roger Engström och David Lindström styrelsen 

SMBF, arrangörer från Nybro AC, Mönsterås MK, Växjö MS, 
Skillingaryds MK, Norrahammars MK, Älmhults MK, Ljungby 
MK, Gränna MK, Vimmerby MS.  

 
 

Anmälningsrutiner 

Mötet, både tävlande och arrangörer var eniga om att en förändring ska 
göras för att få detta enhetligt för alla Smålands BF Rally / RS tävlingar. 
Arrangörerna får idag vänta in till sista dagen/ ibland timmen för att se om 
de får tävlande till tävlingen eller om de ska ställa in, det fanns ett antal 
tävlingar som övervägde detta så sent som kvällen innan anmälningstiden 
gick ut.  

För arrangörerna är det inte bra med de sena anmälningstiderna, det är 
mycket med planeringen runt tävlingen som tryck av program, kartor, road-
book, tidkort, och ev. noter mm. som blir jäktigt på slutet likaså det 
administrativa med efteranmälda. För tävlande kunde det också vara bra om 
alla tävlingar har samma anmälningstider/regler för anmälan till tävlingar så 
är det lättare att komma ihåg.  

Man kan anmäla sig i tid och avanmäla sig tid utan att förlora något 
och arrangörerna får lite mer tid för planeringen, bättre för alla!!  

Beslutet som togs på mötet var enligt följande.  

* Anmälningstiden slut ska vara 10 dagar före tävlingen och betalning skall 
finnas på arrangörens konto vid denna tidpunkt.  

* Efteranmälningar accepteras inte.  

* Tävlande har rätt att avanmäla sig fram till måndagen klockan 18.00 före 
tävlingen.  

* Tävlande som avanmäler sig inom rätt tid skall ha hela start / 
anmälningsavgift samt ev. notavgift återbetald inom 10 dagar efter att 
avanmälan mottogs av arrangören.  

 

 

Minnesanteckningar 
 

2013-11-17 
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DM 2014 
 
Tävlings-/DM kalendern och DM reglerna presenterades. Förändringar i DM 
regler är markerade med röd text i reglerna.  
Ungdomsrally får fri start oavsett antal startande i klassen.  
Elit klassen slopas, vi kör A, B och C indelning i Gr F och Gr E.  
Önskemål om standardbilklass. Sara tar med sig detta till resterande 
distrikt.  
 
DM 2015 
 
Mötet beslutade om att ha fasta DM datum 2015.  
Vill en arrangör söka DM 2015 gäller några av dessa datumen.  
2, 16, 30 maj 
13, 27 juni 
16, 29 augusti 
12 september 
26 september reserveras för SSRC finalen.  
 
 
Vid anteckningarna 
 
Sara Mejving 
SGA Rally  

 
 
 


