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ROSENDAHLS MK & MK GUTARNA INBJUDER TILL 

Sommarfestival i 

FOLKRACE 
15,17 och 19 Juli 2008 

(14 besiktning 17:00 – 21:00) 
 

 
 

Arrangör: 
Rosendahls MK & MK Gutarna 

Tävlingsplats: 
Gutebanan Follingbo (väg 143 mot Roma). 

 
Tävlingsledar: 
Lars Jakobsson Tel: 0498-261334, 070-5281593 
 
Cheftekniker: 
Johan Spennare Tel: 0702 – 196 708 
Domare: 
Göran Eksström / Bengt Kristiansson 
Tävlingskontroland: 
Carola Iderrud  Tel: 070-611 11 48 
Tävlingsform: 
Nationell tävling med publik 
 
Tävlingsbestämmelser: 
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska 
Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser samt denna 
tävlingsinbjudan. 

 
Deltagare: 
Tävlingen är öppen för alla med svensk tävlingslicens i 
folkrace som innehar gällande starttillstånd, samt har 
godkänd bil enligt tekniska regler för folkrace enligt utgåva 
2008. 
 Förarklasser indelas i: seniorer, damer, juniorer och V8 samt 
lagtävling.  
Vid mindre än ett heat föranmälda damer sammanslås 
klassen med seniorklass.  
Vid mindre än 6 anmälda V 8:or stryks klassen. 
 
Ett lag består av tre förare som tävlar i samma klass. 
V 8:or ingår inte i lagtävlingen. Laget och dess namn anmäls 
på respektive förares anmälningsblankett. 
Lagmedlemmarna behöver inte tävla för samma klubb. 
 

 
Resor till Gotland:  
Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos Destination  
Gotland Tel 0771 – 22 33 50 eller via E-post:   
specialresor@destinationgotland.se 

 

Gallring: 
Rosendahls MK,/MK GUTARNA förbehåller sig rätten till 
fri gallring. 

Antal startande: 
Deltagarantalet är maximerat till 250 ordinarie  
förare. Efteranmälan är tillåten om platser finns,  
men påverkar då inte antalet finaler. 
 

Resultat: 
Resultat anslås på anslagstavlan vid platsen för anmälningar i depån
Slutlig resultatlista finns på hemsidan 
www.folkrace-gotland.se   
Resultatlista kan erhållas även enligt överenskommelse eller 
E-post. 
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Startordning: 
Startordningen gäller samtliga kvalificeringsheat och sker i 
följande ordning: Damer, Juniorer, V 8 och seniorklass. 
 
Startuppställning: 
Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer vid 
lottningsfållan i depån samt ljudsignal.  
Normalt startar sex bilar i varje heat med s.k. "flytande" start. 
Tvåminutersregeln tillämpas. 
 
Startmetod: 
30-sekundersskylt och ljussignal (flaggstart som reservmetod). 
  
 
Tjuvstart: 
Vid tjuvstart sker omstart av heatet och den skyldiga startar 
bakom startplattan i eget startspår. 
Om tjuvstart skett och startheatet lämnat startplattan kör via 
 depån till omstart. Tjuvstart mer än en gång av samme 
 förare/heat medför uteslutning ur heatet. 
 
Däckbegränsning: 
Enligt folkracereglementet utan dubb. 
  
Anmälningsavgift: 
Seniorer, Damer 250:-, Juniorer 150:-. Samt depåavgift 50:- 
 
Miljö: 
Folkracebanan ligger inom område för inre vattentäkt. 
Särskild hänsyn skall därför tas till miljön.  
Vid parkering/uppställning i depån, skall det  under  
tävlingsbilen, finnas lämplig anordning för uppsamling  
av olje- och vätskespill. samt  även pressening 
finns under tävlingsbilen.  
Uppsamlingsanordningen kommer att kontrolleras  
varje tävlingsdag. En minuters regeln för tomgångskörning gäller 
i lottningsfållan, i ”rangeringsområdet” inför start och 
 på startplattan.  
 
Anmälan: 
Förare- och laganmälan skall vara tillhanda  senast 08-05-14 
och sänds till Lars Jakobsson, Follingbo Klinte 274, 621 91 Visby. 
 Tel 0498-261334, 070-5281593 Anmälan sker på SBF:s blankett 
 avsedd för Folkrace via post eller E-post: 
 lasse@gotland.com samt via hemsidan. 
Ange  E-postadress senast i samband med anmälan. 
 

 
 
Tävlingens genomförande: 
 Tävlingen genomförs under 3 dagar. 
 
3 för lottade omgångar Tisdag, Torsdag. 2 för lottade omgångar 
på Lördagen Varvid flytande start tillämpas. 
 
Varje heat omfattar tre varv med normalt sex bilar i varje heat. 
Finalerna omfattar fem varv för juniorer och damer samt sex 
varv för seniorer och V 8:or. 
 
 
 
Finaler 
 
Vid fler än 30 startande i klassen kommer 16st förare med mest 
poäng att tas ut för A-final, B-final, C-final.  
1:a C-final går till B-final, 1:a B-final går till A-final. 
 
Vid färre än 30 startande i klassen och fler än 20 startande i 
klassen kommer 11 förare med mest poäng att tas ut för A-final, 
B-final. 1:a B-final går till A-final. 
 
Vid fler än 40 startande i klassen  kommer  12st  förare med 
mest poäng att  tas ut för D- final och E-final. 
 
Vid färre än 40 startande i klassen och fler än 30 startande i 
klassen kommer 6 förare med mest poäng att tas ut för tas ut för 
D- final. 
 
Antal startande i finalerna, 6st i varje final. 
 
Kvalificeringen till Finalerna görs på den totala poäng som man 
erhåller under de 3 dagarnas omgångar. 
 
Lagtävlan 
Poängen i de tre omgångarna varje dag räknas samman. 
Vid lika poäng, mest poäng  dag 3 sedan dag 2 osv. 

 
Efteranmälningsavgift: 
Efteranmälan är endast möjlig till och med den 10/7.  
Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på  250 kr. 
 
Avlysning: 
I händelse av Force Major, för få deltagare eller uteblivet  
tävlingstillstånd äger Rosendahls MK/MK GUTARNA  
rätt att avlysa tävlingen. 
 
Poängberäkning: 
Kvalheat: 1:a 7 p, 2:a 5 p, 3:a 4 p, 4:a 3 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p. 
Vid lika poäng gäller högst poäng i omgång 3,  
därefter omgång 2 osv. Kan särskiljning ändå inte ske, sker 
 lottning genom tävlingsledningens försorg. 
 
 

 
Arrangörsreklam: 
Arrangören förbehåller sig rätten att använda anmäld förares  
och sponsorers namn i reklam för tävlingen samt att anbringa 
reklam på de tävlandes bilar. 
 
Priser:  
Cuppris tilldelas respektive klassvinnare och vinnande lag. 
Priser tilldelas samtliga finalister. samt ett antal ”specialpriser”. 
 
Prisutdelning: 
Prisutdelning genomförs sista tävlingsdagen direkt efter de 
avslutande finalerna varvid förare skall vara klädd i föraroverall. 
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Upplysningar: 
Lämnas vid behov av tävlingsledaren,  
även info på hemsida http://www.folkrace-gotland.se 
 
Återbud: 
Återbud lämnas till tävlingsledaren senast 48 timmar före 
tävlingens början.  Om återbudet sker senare skall  
WO avgift erläggas med 500 kr.  
 
Depå: 
I depån skall samtliga bilar framföras med GÅFART. 
 Större transportbilar och släpkärror parkeras på anvisad plats 
 utanför depån.  
Servicebil: Endast en tävlingsbil och en servicebil per tävlande 
 har tillstånd att befinna sig i depån.  
All parkering sker på egen risk.  
Servicebilen skall vara utmärkt med bifogat servicebilkort i  
nedre vänstra delen av bilens framruta.  
Förare och mekaniker skall medföra bifogat depåkort ifyllt. 
 Kortet skall utan anmaning uppvisas i entrén i samband med 
 inpassage till tävlingsområdet annars kommer entréavgift att få 
 erläggas.  
  
Funktionär: 
Förare boende på Gotland medför  två (gärna fler) funktionärer. 
Funktionärer skall infinna sig i mycket god tid på 
tävlingsplatsen samt delta i både förar- och 
funktionärssammanträde. Bifogat funktionärskort skall 
medföras av funktionärerna och uppvisas ifyllt i entrén annars 
tas entréavgift ut. Personal ingående i inträde och kiosk får inte 
utnyttjas som funktionärer utan tävlingsledarens personliga 
medgivande före tävlingens början 
 
Medförsäkran: 
Förare skall varje tävlingsdag, i samband med anmälan, 
lämna in blankett för medförsäkrad varvid aktuella  
personuppgifter på funktionärer och mekaniker skall vara ifyllda. 
 

Anbud: 
Gällande anbudsbestämmelser. Bilen går på anbud sista dagen  
den tävlar. 
 
Lastning: 
Ingen bil får lastas eller avlägsnas från depåområdet innan 
 anbuden är offentliggjorda under alla tävlings dagarna. 
 
Försäljning: 
Hamburgare, varm korv, läsk, glass mm kommer att  
säljas på tävlingsplatsen. 
 
Personuppgiftslagen: 
I och med din anmälan till sommarfestivalen godkänner du att 
 namn- och personuppgifter på förare, lag samt ev. ”anmälare”  
och sponsorer får publiceras oavsedd media. 
 
Ansvar: 
Deltagande i tävlingen sker på den tävlandes egen risk.  
Svenska Bilsportförbundet, Rosendahls MK/MK GUTARNA 
samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig  
allt ansvar för under tävlingen inträffade skador, olycksfall eller 
dylikt. 
 
Övrigt: 
Svetsförbud gäller inom tävlingsområdets grönområden och i 
skogspartier. Ett begränsat antal husvagnar (motsv.) kan efter  
särskilt tillstånd av tävlingsledningen få ”ställas upp” inom  
depåområdet eller vid  MK Gutarnas motorgård. Avgift: 
 motorgården 800 kr.  
Behov/önskemål skall anmälas i samband med tävlingsanmälan, 
 varvid startnummer, antalet dygn, husvagnar, tält, personer sam 
t önskemål om plats skall framgå. 

 
Tidsplan: 
Anmälan skall ha skett före besiktning.  
Vagnsböcker kan samlas in vid första besiktningstillfället. 
 
Måndag  14/7  kl. 17.00-21.00           
All besiktning skall ske på måndag. 
Vid särskilda skäl kan besiktning ske på Tisdag morgon 
Anmälan skall ske till tävlingsledaren. 
  
Stickprovs Besiktning kommer att ske de andra tävlingsdagarna 
I depån.  
  
Funktionärerna skall vara i två grupper en grupp kommer att  
agera under förmiddagen fram till ca 12:00 då  det serveras 
lunch till dessa funktionärerna. Det andra gänget skall vara  
på plats kl 12:00 för genomgång och byte av personal. 
Det andra gänget kommer att få mat vid avslutad tävling. 
Funktionärerna skall föranmälas till Pia-Maria J  eller Kiki C 
 
 

 
Tisdag, Torsdag, Lördag   
 
Funktionärssamanträde :  07:00 / 12:00 
Förarsammanträde:   07:30 
 
Första start: 
Första start ca kl. 08:00 
 
Tävlande skall vara på plats från kl 07:00  
för eventuell stickprovsbesiktning 
 
 
 
Funktionärerna skall även infinna sig 
 måndag kväll kl 19:00 för genomgång. 

 
 
  
ROSENDAHLS MK  & MK GUTARNA HÄLSAR ALLA HJÄRTLIGT 
VÄLKOMNA TILL SOMMARFESTIVALEN OCH  
STOR FARTFEST PÅ GUTEBANAN.   


