
 

INBJUDAN till  

BMC-finalen 2018 
 

Bengtsfors MotorClub anordnar Drivers Open 

i Gapungebyns grusgrop den 27/10-18 
 

Så var det åter dags för final! Vi kommer att köra tre eller fyra gånger, 

beroende på hur många som anmäler sig och hur banan blir. På kvällen är 

det årsfest på hotell Dalia(First Hotell Bengtsfors) där vi avnjuter en 

gemensam middag och det blir även prisutdelning.  

 

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, oavsett mediaform, 

offentliggör namnuppgifterna. 

 

Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets 

nationella tävlingsbestämmelser för Enkla tävlingsformer. 

 

1. Tävlingsarrangör: Bengtsfors MotorClub, 27:e oktober 2018. 

2. Organisationskommitté: Bengt-Åce Gustavsson 0703-409300, Peo Johansson 

0733-480745 & Kenneth Ottosson 0703-521250 

3. Tävlingsledare: Bengt-Åce Gustavsson 0703-409300 

4. Teknisk chef: Kenneth Ottosson 0703-521250 

5. Miljöchef: Ove Johansson 0706-285986 

6. Tävlingsplats: grusgropen i Gapungebyn. 

7. Tävlingsform: Drivers Open. 3 (4) heat, alla på grus, alla tider räknas. Bilarna 

indelas i underklasserna: framhjulsdrift, bakhjulsdrift, fyrhjulsdrift och förare 

som är över 50 år (50+). Vid påkörning av tunna eller plastkon får ni 2.5 

sekunders strafftid. (KM är öppet för alla med sin licens i Bengtsfors MC). Tänk 

på att endast gatlegala däck är tillåtna, inga tävlingsdäck är godkända. 

8. Startmetod: Stående start varje minut med analog klocka. 

9. Tidsplan: 

• Besiktning & Anmälan 07.30-08.45 (sekretariatsvagnen) 

• Förarsammanträde 09.10 (vid sekretariatsvagnen) 

• Start 09.30  

• Prisutdelning: Vid middagen på kvällen på hotell Dalia (19.00) 

 



10. Deltagare, antal och gallringsmetod: Inget maxtal 

11. Reklam: Fritt 

12. Depå- Miljöföreskrifter & tankzoner: I alla områden utanför själva 

tävlingsbanan gäller gångfart! (max 5 km/h). Det är endast tillåtet att tanka bilen 

inom angiven tankzon (plats meddelas på tävlingsdagen). OBS kom i håg 

miljömatta eller presenning under bilen. 

14. Tävlingsavgift: 250 kr för alla med licens och 350 kr för alla utan licens 

(PR-licens ingår i priset). Anledningen till att det är dyrare den här gången är 

för att överskottet återbetalas som prispengar. Middagen kostar 230 kr per 

person. Betalas tävlingsdagen. 

15. Anmälan till tävlingen: Helst föranmälan via vår hemsida 

www.bengtsforsmc.se, men det går även att anmäla sig direkt på tävlingsdagen. 

Tänk dock på att om ni är flera förare på samma bil kan det bli besvärligt 

om ni ej har föranmält er. 

Till festen: Endast föranmälan senast 22:e oktober. Anmäl er genom att 

ringa till Peo på telefon: 0733-480745. Anledningen till att ni måste anmäla er i 

förväg är för att vi måste veta hur mycket mat vi skall beställa till middagen. 

Om ni har några matallergier, anmäl detta också. 

16. Priser, särskiljning, prisutdelning: Pokal till topp tre i framhjulsdrivet, 

bakhjulsdrivet samt vinnaren i fyrhjulsdrivet och 50+ samt penningpriser. De 10 

första i KM får också pris. Prisutdelning sker i samband med middagen på Dalia 

(startar 19.00). Det kommer även att lottas ut en hel del priser. Vid lika sluttid 

avgör tiden i första heatet, andra heatet, eller tredjeheatet. 

17. Återbud. Ni kan lämna återbud direkt via hemsidan eller via mail eller 

telefonsamtal. 

18. Upplysningar lämnas via hemsidan: www.bengtsforsmc.se samt på 

Facebook under sidan Drivers Open 

 

Ansvar: Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. 

Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsriksförbund (SDF), Bengtsfors 

MotorClub, markägare eller funktionär kan således inte utan vållande göras 

ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren. 

 

Välkomna :-) 


