
 

 
 
 

Inbjudan till Test and Tune (träning) dragracing på Mantorp 
Park 20/5-2016 
 
Arrangör: SHRA Mantorp 
Info och anmälan: www.shra-mantorp.se 
 
 
Tävlingsledning: 
Tävlingsledare: Ewa Lindberg 
Säkerhetsansvarig: Per Olofsson 
Teknisk chef: Göran Erjeby 
Träningsansvarig: Ewa Lindberg  
Sekretariat: Ewa Lindberg 
Miljöansvarig: Per Olofsson 
 
Tidplan: 
Anmälan och besiktning: 07.00-08.30 
Förarmöte: 08.45 
Ingen körning efter: 16.00 
 
Kostnad: 
Startavgift: 700 SEK 
 
Licenser: 
För er som har SBF licens gäller att ni måste ha med er bevis på att ni löst ut er licens för 2016. 
Antingen utskrivet från LOTS, alternativt att ni har inloggningsuppgifter till LOTS med er så ni kan 
logga in. Om ni inte kan visa upp bevis måste ni lösa engångslicens. 
Engångslicens: 250 SEK 

http://www.shra-mantorp.se/
http://www.shra-mantorp.se/
http://www.shra-mantorp.se/
http://www.shra-mantorp.se/


 
Anmälan: 
Förhandsanmälan görs på hemsidan www.shra-mantorp.se. Anmälan via hemsidan kan göras till 
och med onsdag 18/5. Vid sen anmälan (på 0734-18 00 53) kontant betalning vid ankomst. 
Anmälan görs i sekretariatet i SHRA Mantorps klubblokal vid ankomst. Begränsat antal, först till 
kvarn som gäller! 
 
Träningens art: 
Tidsträning 
Besiktning sker enligt SBF:s ET-reglemente. SBF:s regelböcker återfinns på www.sbf.se. 
Träningen anordnas i full överenskommenlse med SBF:s tävlingsbestämmelser. 
Licenstagninig kommer att vara möjlig. 
 
Tidtagning: 
Tidkort hämtas av teamen vid tidkorts-automaten 
 
Miljö:  
Varje team ansvarar för sin depåplats. Den skall lämnas städad. 
Vi värnar om god miljö på träningen, oljespill skall omedelbart saneras. 
På sin depåplats skall samtliga träningsfordon i sin fulla längd stå på tät presenning, miljömatta 
skall även användas för att undvika spill vid reparation eller haveri. 
Alla team måste ha brandsläckare vid sin depåplats. 
Inget arbete får utföras på fordon på endast domkraft - pallbockar är obligatoriskt! 
Om ett fordon har motorn igång sitter alltid en licensierad förare på förarplatsen. 
 
Träningen anordnas i full överensstämmelse med SBF Svenska Bilsportsförbundets nationella 
tävlingsbestämmelser. 
Den som deltar i träning gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet, 
Specialidrottsförbundet, arrangör eller funktioner kan således inte utan direkt uppsåtligt vållande 
göras ansvariga för person- eller sakskador som under träning drabbar deltagaren. 
Träningsdeltagare har genom sin anmälan att delta i träningen samtyckt till att vederbörandes 
personupptgifter registreras i träningsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen 
för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna. 
 
 
 

VÄLKOMNA! 
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