
 

 

                                              

Inbjudan till Supercupen 

i Rallycross och Crosskart Xtreme  

MK Team Westom den 3 + 4/6 2023 

          Deltävling 3 + 4 
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser och vissa avvikelser, 

reglemente för Supercupen, samt denna inbjudan och eventuella PM utfärdade av arrangören. 

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), 

Specialidrottsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för 

person eller sakskador som drabbar deltagaren. 

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes 

personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin 

verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna. 

 

Arrangör: Mk Team Westom 

Tävlingsbana: Westombanan Arvika 

Tävlingsledare: Håkan Olsson 

Bitr Tävlingsledare: Anders Andersson 

Domarordförande: Sune Sandberg 

Domare: Pernilla Hultman 

Teknisk kontrollant: TBA  

Teknisk chef: Gert Berglund 

Racecontroler: Johan Dahl 

Administrativ chef: Emelie Höglund 

Faktafunktionärer:  

Start: Tomas Skeppstedt                                      Mål:      Tomas Enoksson                                                 

Ljudmätning: TBA   

Miljö chef: Emil Crafoord 

Säkerhets chef: Mathias Berg 

Förar kontakt: Andreas Carlsson 

Media ansvarig: Emilie Höglund 

 



 

 

Tävlingsform: Endagstävlingar med tre kvalomgångar, semifinaler och finaler. 

  Kvalomgångar 4 varv, finaler 5 varv. 

Kontakt:                         073 8378416 Emelie Höglund 

 

Administrativ 

Incheckning:  Tid Fredag 2/6 kl16:00-20:00.  

Besiktning:  Tid: Fredag 2/6 kl16:00-20:00.  

Förarsammanträde: 3/6 Tid 08:15 Utsläppet till startplattan   

Träning:  Se tidsplan. Lördag 09:00 

Första start:  Tid. 10:00 

Resultatlista: Anslås plats. Depån vid Läktaren 

Prisutdelning: Plats Anmälningsboden/ prispall 

Deltagande klasser: Supernationell , 2150, 2150 junior, RCH, 

                                                Crosskart Xtreme /Crosscar och  Xtreme / Crosscar Junior. 

                                         Vid färre än fem (5) anmälda vid anmälnings tidens utgång i någon klass, kan 
                                             denna utgå. Beslut tas från fall till fall av respektive arrangör. 

                                             

Innehavare med giltig nationell licens eller internationell rally- 

Crosslicens samt utländska deltagare från EU/EES land med 

motsvarande licens och starttillstånd från respektive lands 

ASN(Bilsportförbund). 

Tävlingarna är även öppen för deltagare med svensk, nordisk/NEZ  

licens gällande cross kart. Tävlande från övriga länder ska uppvisa 

giltig licens och starttillstånd från respektive lands ASN. 

Körordning:     Lottad första omgång, övriga efter resultat 

Genomförande: Tidtagning med fotocell, ej transponder. 

Gallringsmetod: Starttillstånd efter anmälningsdatum, först gäller. 

                                                Arrangören äger rätten till fri gallring mellan klasserna. 

Begränsning av  

antalet startande:              Max hundra (100) startande totalt. 

Anmälan:  www.datapolen.se Anmälan stänger när stipulerat antal förare är              

                         anmälda eller senast 14 dagar före tävling. 

                                                Juniorer inräknas ej in i begränsningen. 

Startavgift:  1500 sek för samtliga klasser, förutom juniorklass som betalar 750 sek. 

Avanmälan:  Avanmälan senare än fyrtioåtta (48) timmar debiteras full startavgift. 

Avlysning:  Avlysning av tävlingen kan ske vid färre än 60 anmälda vid anmälnings 

                                                tidens utgång. 

                                                                                                  

Tillstånd :                              Se officiell anslagstavla 

Banlicens:                             Se officiell anslagstavla 

 



 

 

Depå:  Max Depå yta 100 m2.  

                                                Vid behov av större yta skall arrangören kontaktas senast två veckor 

                                                före tävling för godkännande. 

                                                    

Elanslutning:  FINNS EJ. 

Hederspriser:    Priser till de tre bästa i varje klass. 

Reklam:      Arrangören kan nyttja rätten till reklam på tävlingsbilarna. 

Fri entré:  Fri entré för förare och fyra ( 4 ) medföljande mekaniker. 

Övrigt:  Anmälan efter att max anmälda uppnåtts, placeras som reserv till 

                                                till tävlingen.  

                                                 

Upplysningar: Emelie Höglund 073-8378416 

 

Fredag den 2/6 

 2/6 Kl 14:00  Depå öppnar 

 2/6 kl 16:00-20:00. Administrativ incheckning 

 2/6 kl 16:30-20:00 Tävlingsbesiktning 

 

Lördag 3/6 

Depå öppnar 06.00 

  Administrativ incheckning ( Endast i nödfall  ) 

  Tävlingsbesiktning ( Endast i nödfall ) 

I bägge fallen måste kontakt tas med tävlingsledaren för godkännande av ovanstående. 

 

Tidsplan för båda dagarna 

  Förarsammanträde 08.15  

  Träning  09.00 

  Omg.1  10.00 

Lunch 

                                                Omg 2 och 3 

  Finaler  ca 16.30 

                                        OBS  Glöm ej att lämna in mekanikeranmälan 

 

 

 

 

                       

Välkomna önskar MK Team Westom 

 


