
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startbekra ftelse och PM1 

Välkommen 
Vännäs Motorklubb tackar för din anmälan och önskar dig välkommen till Vännäs-Plåt rallyt 

LÖRDAGEN den 29 januari 2022. 

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

inbjudan: 

Allmänt 
På grund av rådande situation (pandemin/covid 19) är tvungna att flytta HQ, service och besiktning 

till Pengfors Motorstadion, Pengfors Vännäs. Se bif. karta. 

Fredagens aktiviteter faller bort, endast lördag gäller. 

Tävlande får hålla till utomhus. 

Anmälan sker utifrån på klubbstugan (fönster), där genomförs även start samt byte av tidkort. 

Besiktning (b-bes.) sker utomhus, följ anvisningar. 

Prisutdelning kommer att ske utomhus. 

Tänk på hålla avstånd. 

Funktionärer 
2:e domare blir Mats Helgesson 

Anmälan/Administrativ incheckning: 
 LOTS och Licenser: 

a. Om ni inte har ett fysiskt plastkort för licensen: 

i. Ladda ner SBF appen i er telefon! 

ii. Har ni inte möjlighet att köra appen, se till att skriva ut och ta med en kopia 

på er licens (inte kvitto på betalning) vid anmälan. 

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

 Vi har kortläsare samt även SWISH (Nr: 1236010532). 



Tidsplan enligt följande: 

Fredagen 2022-01-28 
18:00 Banan offentliggörs? 

Lördagen 2022-01-29 
07.00 - 08.00 Administrativ incheckning öppen vid HQ 

07:15-10:00 Teknisk kontroll, B-besiktning på Pengfors motorstadion 

07:15-10:30 Rekognosering för öppen klass 

10:30 Startlista anslås vid HQ 

11:00 Första start, Pengfors motorstadion, Vännäs 

Ca 17:00 Första bil i mål 

Mer kring tävlingen 

Miljö 
Vi påminner om att ni tävlande har ett ansvar för vår miljö, läs och respektera Miljöföreskrifterna i 

RY3.1 och de Gemensamma bestämmelserna G6.0. 

Resultat 
Resultat kommer löpande under dagen att anslås på HQ allteftersom tidkort för respektive klass 

kommit in. 

Försäljning av mat/fika 
Försäljning av fika och hamburgare kommer att finnas på Pengfors motorstadion. 

Återbud 
ÅTERBUD: Magnus Jälmbrant 070-644 16 17 eller vmkanmalan@telia.com 

Tävlande som inte återkallar sin anmälan senast 24 timmar före anmälans öppnande kommer att 

debiteras en straffavgift på 500 SEK, enligt RY 2.3 plus ev. notkostnader. 

Telefonnummer på tävlingsdagen: 
Tävlingsledare   Roland Åström 070-645 48 67 

Administrativ Chef  Magnus Jälmbrant 070-644 16 17 

Den officiella anslagstavlan finns på Pengfors motorstadion (Rally HQ). 

Vännäs MK och Vännäs Plåt   

hälsar er välkomna. 



Bilaga 1 – Karta Pengfors motorstadion 
WGS84 
63°55'18.8"N 19°39'47.3"E 

 


