
Startbekräftelse och PM1

Välkommen
Vännäs Motorklubb tackar för din anmälan och välkomnar dig ll Vännäs-Plåt 
rallyt LÖRDAGEN den 28 januari 2023.

Följande ändringar/tillägg är gjorda jämfört med vad som stod i 
inbjudan:

Funktionärer
Tävlingsledare: Leif Sjöström

Anmälan/Administrativ incheckning:
 LOTS och Licenser:

a. Om ni inte har e  fysiskt plastkort för licensen:
i. Ladda ner SBF appen i er telefon!

ii. Har ni inte möjlighet a  köra appen, se ll a  skriva ut och 
ta med en kopia på er licens (inte kvi o på betalning) vid 
anmälan.

b. Prova bilsportlicens ( digare VIP/PR licens) kommer inte gå a  
lösa för tävlingen.



 Betalning av tävlingsavgi er:
a. Vi har kortläsare samt även SWISH (Nr: 1236010532) se även 

bilaga 2 för QR kod.

Tidsplan enligt följande:

Lördagen 2022-01-28
07.00 - 08.00 Administra v incheckning öppen vid HQ
07:15-10:00 Teknisk kontroll, B-besiktning på Vännäs-Plåt
10:30 Startlista anslås vid HQ
11:00 Första start, Pengfors motorstadion, Vännäs
Ca 15:15 Första bil i mål

Mer kring tävlingen

Miljö
Vi påminner om a  ni tävlande har e  ansvar för vår miljö, läs och respektera 
Servicefordon/Miljö i RY3.1 och Hållbarhet i Gemensamma bestämmelserna 
G6.0.

Resultat
Resultat kommer löpande under dagen a  anslås på HQ allte ersom der 
rapporterats in för respek ve klass.

Försäljning av mat/ ika
Försäljning av fika kommer a  finnas på rally HQ samt vid serviceplatsen på 
Pengfors motorstadion.

Återbud
ÅTERBUD: Magnus Jälmbrant vmkanmalan@telia.com

Tävlande som inte återkallar sin anmälan senast 24 mmar före anmälans 
öppnande kommer a  debiteras en straffavgi  på 500 SEK, enligt RY 2.3 plus 
ev. notkostnader.



Telefonnummer på tävlingsdagen:
Tävlingsledare Leif Sjöström 070-614 11 42

Administra v Chef Magnus Jälmbrant 070-644 16 17

Den officiella anslagstavlan finns i festsalen på Medborgarhuset (Rally HQ).

Vännäs MK och Vännäs Plåt  
hälsar er välkomna.



Bilaga 1 – Karta 

Rally HQ (Medborgarhuset)
Koordinater
SWEREF 99 TM

N 7095162, E 733034
WGS84

63°54'19.6"N 19°45'5.9"E 

Vännäs-Plåt (Besiktning)
Koordinater
SWEREF 99 TM
N 7093713, E 731641
WGS84
63°53'36.3"N 19°43'16.2"E 





Bilaga 2 – QR kod för anmälan
Ange meddelande: ”Snr XX” där X ersä s med di  startnummer.


