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Gotlands MF bjuder in till 
SM-deltävling #2 1:8 OR 

31 Juli – 1 Augusti 2021 
 

Välkomna till Gotland! 
Det är viktigt att boka båtbiljetten redan nu. 

Det kan bli svårt att få plats på båten om man väntar för länge. 
Bokning av båtbiljett sker genom ”Idrottsresor” på telefon 0771-

223350 och man får kraftiga rabatter på biljettpriserna. 
Biljett bokad genom Idrottsresor är avbokningsbara fram till en 

timme innan avresa och pengarna tillbaka. 

 

Arrangör: Gotlands MF Bilklubb 

Klass: 1:8 OR 

Datum: 31 Juli – 1 Augusti 2021 

Bana/plats: Skogsholmsbanan Visby. Banan är stängd från den 23 Juli fram till tävlingsdagen.  
Banan består av packad grus, konstgräs och matta med inslag av betongplattor och trä.  
Adress: Broväg 110, 621 73 Visby 

Tävlingsledare: Jenny Pålsson 

Domarordförande: Kim Lindgren 

Racecontroller: Peter Glas 

Varvräkning: Mikael Olsson 

Miljöansvarig: Jörgen Jea Hellström 

Besiktningsansvarig: Meddelas på förarsammanträdet 

Max antal deltagande: Max 120 förare. 

Deltagare: Förare med Nationell & Debutant licens. Internationella förare får deltaga men räknas ej 
med i totalsammanställningen av cupen. 

Anmälan och Avanmälan: Anmälan görs på https://houseofrc.com/ 

Startavgift: 450 Kr Anmälningsavgiften ska vara betald via Swish 123 093 9793 och ska vara klubben 
tillhanda senast 19 Juli, vid betalning efter utsatt datum tillkommer 50 kr vid registreringen. 
OBS ange: namn, klubb 
Efteranmälan sker till mi.lindberg@gmail.com och kostar 50 kr extra. 
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Startbekräftelse: Från den 21 Juli 2021 gäller anmälningslistan houseofrc.com som startbekräftelse. 

Varvräkningssystem: Mylaps (AMB), RC4. 

Transponder: MyLaps med Personliga transponders. 

Tidschema: Registrering öppen från 07:00. Första träningsheat 08:00 
OBS! Besiktning sker efter kört kvalheat.  
Övrigt tidschema samt heatindelning anslås vid banan på morgonen av tävlingsdagen. 

Covid: Handsprit och munskydd finns vid ingång till området. Munskydd ska bäras på förarställning 
och i tankdepå och bör bäras inom tävlingsområdet. 

Mekdepå: Medtag eget bord/stol/tält. Mekplatser under tak kommer att erbjudas i begränsat antal 
p.g.a. pågående pandemi, först till kvarn är det som gäller. El finns, men egen kompressor förbjuden.  

Rökning: I depå/ klubbhus samt bandepå råder totalt rökförbud. Rökning får endast 
ske utanför dessa områden. 

Miljöstation: Miljöstation finns i anslutning till förartornet. Tävlande är skyldiga att sortera sitt 
miljöavfall t ex bränsledunkar, batterier, olja mm vid miljöstationen.  

Kiosk: Kaffe, mackor, mat, fika, läsk mm. 

Boende: Vill man ha hjälp att hitta boende så får man det i samband med sin bokning via  
”idrottsresor” på telefon 0771-223350. Det går givetvis bra att ringa dit och bara fråga om boende. 

Camping: Plats för husvagn, husbil och tält finns på området. 
Husbil/husvagn kostar 150 Kr per dygn (exkl. el). 
El kostar 100 Kr för hela vistelsen. (kommer vara avstängd under tävlingen) 
Tält-plats kostar 100 Kr per dygn 
Vatten finns tillgängligt dygnet runt.  
Boka plats genom att maila Patrick Fredsvinge på rcgotland@gmail.com 

Toaletter: Dusch finns att tillgå fram till 21:00 varje kväll.  
För campingen finns tillgång till en upplåst toalett under hela helgen. 

Kontaktperson: Urban Hellenberg 0707–673296 eller Mikael Lindberg 0708–539360  

Vägbeskrivning: Se vår hemsida för vägbeskrivning och karta. http://www.jobbig.se/rcgotland/ 

Ansvar: Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser och reglemente samt denna inbjudan och tilläggsregler. Deltagande i tävlingen 
sker på den tävlandes egen risk. Svenska Bilsportförbundet, klubben och dess tävlingsledning och 
funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olyckor, olycksfall el. dyl. 

Övrigt: Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till 
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att 
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. 

All tänkbar information finns också på vår hemsida 
https://idrottonline.se/GotlandsMFsBK-Bilsport/Radiostyrdbilsport 

 

Gotlands MF Bilklubb hälsar RC-Sverige välkomna till en fantastisk tävlingshelg. 


