
SIFFROR OCH NAMNDEKALER 2021 
 
Dekalerna kan man antingen skapa själv via egna kontakter eller via Fyrkantens Reklamcenter i 
Boden. De har gjort alla siffror till de tävlande 2019 och 20. De kan jobbet och har 
konkurrenskraftiga priser. Kontakta info@fyrkantensreklam.se och swisha enligt nedan. 
 
Bara framruta (nr och namn) kostar 125:- Bakrutorna (nr och namn) kostar 150:-  
Komplett kit kostar 300:-, då får man även med dekaler för huvudströmbrytare och dragöglor.  
Frakt tillkommer med 49:- 
  
Beställ dina siffror i god tid, senast 14 dagar före tävling men gärna tidigare. 
Bilar som inte är märkta enligt reglemente får anmärkning i vagnboken.    
 
Obs: Kolla ditt startnummer på datapolen.se innan du beställer. Alla klasser har numera 1-99, 
eller 1-199 (om stor klass). Siffrorna 1-3 är låsta till förra årets medaljörer. Medaljörer kan avstå 
detta nummer, men ingen annan kan få dem. 
 
1) Skicka ett mail till info@fyrkantensreklam.se. Skriv startnummer, namn, telefonnr, 

leveransadress och vad du vill ha.  
2) Swisha till 123 050 91 41 i swishen anger du startnummer och namn. 

Kvitto kommer med dekalerna. 
 
 

        Nedan är texten som står i reglerna för Rallycross och Backe i Sverige 2021. 

 
RC 7.7.1  Startnummer  

- Tävlingsnummer och namn ska finnas på bakre sidorutor och framruta.  
Alltid väl synligt för publik och tävlingsadministration. (Se bild) 

- På bakre sidorutor ska siffror vara utskurna i vitt med  
typsnittet Helvetica bold. Höjden ska vara 20 cm. 

- På bakrutorna ska namnet skrivas i vitt med typsnittet Helvetica bold.  
Höjd 5-7 cm.  
 

- På framruta ska siffror vara utskurna i vitt med typsnittet Helvetica bold och placerade på 
icke förarsida. Höjden ska vara 14 cm. Placeras ca 2 cm under förbundsreklam,  
eller i förekommande fall, under arrangörsreklam.  

- På framrutan får bredden på namnet vara max 30 cm och höjden 3,5-5 cm. Typsnitt 
Helvetica.  

- Det är tillåtet att ange adress till egen hemsida eller ha nationsflagga på bakre sidoruta,  
om plats finns.  

 


