
                                                     

 
Inbjudan Kanonloppet 17-19 augusti 2018 
 
(Denna inbjudan skall ses som komplement till serieinbjudan/serieregler från STCC AB, V8 
Thundercar, Ginetta och SPVM) 
 
1. Arrangör, ort och datum:  
 
Karlskoga Motorförening, Gälleråsen 656, 691 91 Karlskoga. 17-19 augusti. Mail: tony.kmf@telia.com  
 
2. Tävlingsledare, namn och telefonnummer:    
Börje Blomén 070-661 41 25  
1:e bitr. tävlingsledare: Magnus Bengtsson 
Bitr tävlingsledare: Johan Heggblad 
Bitr tävlingsledare: Lotta Ström 
Bitr tävlingsledare: Tony Jacobsson 
Bitr tävlingsledare: Mikael Carlsson (Racedirector Porsche klassen) 
 
3. Jury:  
Domarordförande: Bosse Runbjörk 
Domare: Thomas Mikkelsen 
Teknisk domare: Eric Emanuelsson 
Teknisk kontrollant Roland Arkelius 
 
4. Tävlingsform: 
Sprintrace. NEZ, SM, RM och Nationell tävling 
 
5. Tävlingsplats, bana, telefonnummer under tävlingen 
Gelleråsen, Karlskoga Motorstadion. Telefon 0586-150 10 
 
6. Tidsplan: Komplett tidsschema i PM. Racetid 14 min + 1 varv för SPVM, V8 Thundercar samt 
Ginetta 
  
7. Deltagare, licensklasser: SM, RM, Nationell tävling med licensklasser enligt klassreglemente för 
inbjudna klasser och enligt SBF reglemente 
 
8. Tillåtna bilar, bilklasser, startordning: 
RS/Clubman, Roadsport A B C, Verktygsboden Modsport I II III, Ginetta, V8 Thundercar samt speciellt 
inbjudna klasser: STCC, Porsche Carrera och Swedish GT 
 
Startuppställning till V8 Thundercar, SPVM och Ginetta till första heatet efter kvalresultat. SPVM: 
Startuppställning till race 2 enligt snabbaste tiden i race 1 (i Roadsport C klassen, omvänd 
startordning för de 6 främsta i race 2 enligt inbjudan SPVM). Ginetta och V8 Thundercar till Race 2: 
Enligt näst snabbaste kvaltid. STCC, Porsche Carrera och Swedish GT enligt STCC inbjudan  
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9. Anmälningsavgift:  
3 200 kr per ekipage (sprintrace) (300 kr tillkommer för SPVM klasserna som går oavkortat till SPVM). 
10 Amp 220 V ingår. Om 400 V önskas måste detta beställas minst 2 veckor före tävling och föraren 
betalar på plats en extra avgift av 500 kr. (Avgifter för STCC, Porsche Carrera, och Swedish GT enligt 
STCC serieinbjudan/reglemente)   
 
Förare som vill köra i extra klass har en extra avgift på 1000 kr. Anmälningsavgift betalas senast 22 
juli till PG 6044582-2 Karlskoga MF/SO eller via Swish till 123 2316 891 Scandinavian Open/KMF. 
Kompletta anmälningar där både anmälan och betalning gjorts har förtur mot andra. Anmälan för alla 
klasser utom, STCC, Swedish GT, och Porsche Carrera Cup görs på följande länk: 
http://www.raceconsulting.se/Kanonloppet2018/kanon1.html  
  
10. Biljetter: Önskas biljetter så sköts det av STCC AB. Maila till biljetter@stcc.se  
 
11. Depåyta (STCC, Swedish GT och Porsche Carrera enl serieinbjudan): Depåplats som är större än 
8.5 meters djup och 10 meters bredd skall anmälas i förväg och anges med måttet: djupet x 
gatbredden. Släpkärror SKALL placeras i områden ovanför gokarten dvs. kör vägen till gokartbanan ta 
höger vid flaggstängerna. Privatbilar skall ställas på utsidan anläggningen 
 
Vi har också en vädjan till alla team. Då vi har väldigt begränsade depåområden så ber vi er att inte ta 
med onödiga fordon/tält osv. Försök hålla er depåyta så liten som möjligt. Observera att det inte 
släpps in privatfordon på området. Samtliga placeras utanför grinden som är max 100 meter från 
depån. 
 
12. Anmälan och betalning, ev. efteranmälan:  
Senast 22 juli, efteranmälan är möjlig mot en extra avgift om 500 kr 
 
13. Avlysning: 
Arrangören förbehåller sig att ställa in klass som vid anmälningstidens utgång har mindre än 10 
deltagare. Hela startavgiften minus 500 kr i administrativ kostnad återbetalas vid avlysning av 
klass/tävling 
 
14. Utnyttjande av utrymme för förbunds/arrangörsreklam samt friköpning: 
Arrangören/förbundet utnyttjar inte utrymme för reklam (STCC, Swedish GT och Porsche Carrera 
enligt reglemente/serieinbjudan) 
 
15. Priser poängberäkning, särskiljning, prisutdelning: 
Hederspris tilldelas 1-3 per heat. Prisutdelning efter varje avslutat heat då förare skyndsamt skall ta 
sig till prispallen (bredvid miljöstationen)   
 
16. Upplysningar, telefonnummer, återbud: 
Via telefon 0586-15010, eller via mail tony.kmf@telia.com  
 
Välkomna till Gelleråsen önskar Gelleråsen Arena och Karlskoga Motorförening 
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