
Hjärtligt välkomna till 
KULLINGSTROFÉN 

LÖRDAGEN DEN 6 AUGUSTI 2022 
 

PM 2      

 
• Administrativ incheckning sker vid Vedumhallen kl. 06:30-09:30 där även kärrparkering är belägen. 

Det är pilat från samtliga infarter till Vedum. Se bifogad karta. 

• Fri administrativ incheckning & besiktning fredag 5/8 kl. 18:00-21:00 och alla handlingar lämnas ut. 

• Mekanikeranmälan skall lämnas ifylld i anmälan för att få ut startkuvert. 

• Utlämning av Trackingutrustning från RC Sport & Design sker i samband med anmälan tävlingsdagen 
och återlämning sker vid slutmål där trackingutrustning samt ifylld tävlingsrapport byts mot vagnbok. 
OBSERVERA att ni ska vara på plats vid huvudstart 15 minuter innan din er preliminära starttid 
för kontroll att utrustningen fungerar på avsett sätt.  
Förlorad eller förstörd utrustning faktureras med 2500 kr + moms av RC Sport & Design.  

• A-besiktning sker vid Hagelqvist Buss kl 06:30-10:00 med inställelsetider enligt nedan: 

 
06:30 – 07:15 Startnr: 1-30 08:15 – 08:45 Startnr: 91-120 
07:15 – 07:45 Startnr: 31-60 08:45 – 09:15 Startnr: 121-150 
07:45 – 08:15 Startnr: 61-90                                       09:15 – 10:00 Startnr: 151- 

                                
• Ifylld vagnbok, registerkort, protokoll från senaste A-besiktning och för standardrallybil protokoll från 

bilprovningen skall vara framtaget före ankomst till besiktningen. Se även till att personlig 
skyddsutrustning (Hjälm, overall, HNRS, skor samt för förare även handskar) är framtagna för kontroll. 
Anmäler sig besättningen inte samtidigt ska skyddsutrustning för båda besättningsmedlemmarna visas 
upp i besiktningen efter utförd anmälan. 

• Ekipage från Kullings MS samt föråkare anmäler sig och besiktigar på fredagen. 

• All av & pålastning av tävlingsbilar sker på kärrparkeringen!  
Inga kärror på framför anmälan, serviceplats eller vid besiktning! 

• Efteranmälda ekipage i 1300 Rally Cup och 4 wd startar först i respektive förarklass, övriga sist. 
Arrangören förbehåller sig dock rätten till viss seedning inom tävlingsklasserna. 

• Officiell anslagstavla endast i digital form www.raceconsulting.se/tavlingar/6-8-2022-kullingstrofen/ 

• Ungdomsrally är seedad enligt U-RY 1.1.2 

• Obligatorisk genomgång för ungdomsrally med förare och kartläsare samt sker i tävlingscentrat kl. 
11:15. Samling vid scenen i Laskegården.  

• Ombyte & dusch finns vid Vedumshallen (samma lokal som anmälan), handdukar m.m. ombesörjes ej. 

• Har ni ändringar av uppgifter i er anmälan, maila gärna dessa till b23rally@gmail.com innan 
tävlingsdagen. 

• Behövs kontroll av brandsläckare utförs detta utanför besiktningslokalen av Alingsås Brandskydd både 
fredag kväll samt lördag förmiddag. 

• Tänk på att ni enligt regelboken RY 3.1 ska ha minst en 6-kilos brandsläckare på er serviceplats. 

• OBS! Endast EN servicebil per tävlingsekipage på serviceplatsen. 
• Vid behov av större serviceyta än brukligt, kontakta Ralf Larsson via sms 070-777 70 91  

innan tävlingsdagen. 
 

• Telefonnummer tävlingsdagen: 073-070 50 75.            
 

    ÅTERBUD innan tävlingsdagen lämnas via sms till 070-316 83 78 eller mail till  
    b23rally@gmail.com.  
    På tävlingsdagen lämnas återbud via telefon 070-316 83 78. 

                Se regelboken RY 2.3 
 

             MVH Tävlingsledningen Kullingstrofén 2022. 
 

         

http://www.raceconsulting.se/tavlingar/6-8-2022-kullingstrofen/
mailto:b23rally@gmail.com
mailto:b23rally@gmail.com

