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Inbjudan till Mellansvenska Nybörjarserien, våren 2008
Bilorienteringarna anordnas i överrensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsreglemente samt dessa tilläggsregler.

Bil-O-ledare Sammankallande - Marcus Claar.  
Se nästa sida för ledare för respektive etapp. 

Domare Se PM för respektive etapp.

Tillåtna fordon Enligt Vägtrafikförordningen.

Start och målplats Se nästa sida.

Bilorienteringarnas art Nationell Bil-O enligt
lokalnivå typ A, med numrerade kontroller på
allmänna och enskilda vägar av god beskaffenhet.
Maximal medelhastighet är 40 km/timme..

Klasser Bilorienteringarna är öppna för Prova
Bilsport utom serietävlan, samt licensierade C-
kartläsare med nationell licens som tävlar om
seriepoäng. A- och B-kartläsare deltager utom tävlan. 
Prova Bilsportkartläsare kan skaffa en Debutlicens
som gäller även för C-banan. Debutlicens söker du
via din motorklubb/SBF till ett lägre pris än C-
licens. En debutlicens ger ej poäng vid eventuellt
deltagande i DM- eller SM-tävling. 

Körorder Rutindelade i skala 1:1.000, 1:2.000,
1:5.000, 1:10.000, 1:15.000, 1:20.000, 1:25.000,
1:50.000 kan förekomma. 

Passagerare Är det tillåtet att ha med sig i Prova
Bilsport-klassen. Att förklara vad bilorientering är
och vad det går ut på kan vara svårt att muntligen
beskriva. En möjlighet är att då ta med passagerare
i bilen. Detta finns beskrivet i Bil-o reglementet
kapitel 1.2; ”Vid tävlingar som ej gäller NoM/Nez, 

SM eller DM får passagerare medfölja i 

utbildningssyfte. Sådan passagerare ska vara passiv

och ej delta i tävlingens genomförande.”

Utnyttja denna möjlighet!

Startordning Prova Bilsport startar före C. 
A- och B-kartläsare startar sist.

Första start 18.00 för samtliga etapper.

Anmälningsavgift 200 SEK/etapp, inkl. kartor.
Avgiften erlägges på plats i samband med anmälan
Innan start. Prova Bilsportlicens löses vid anmälan
till en kostnad av 75 SEK. PB-licens gäller för
samtliga etapper innevarande år – licensen ska
uppvisas vid anmälan. Saknas licens måste ny PB-
licens lösas. 

Respittid 180 minuter på respektive etapp. 

Besiktning I anslutning till samlingsplatsen senast
30 minuter före start. Besiktning sker före anmälan.

Resultat Preliminär resultatlista anslås vid målet.
Prova Bilsport redovisas ej i resultatgivning, utan
enbart individuellt för ekipagen. Definitiva
resultatlistor publiceras på den officiella webbsidan.
Särskiljning enligt 1) bästa resultat 2) sista inbördes
möte 3) senaste resultat. 
Resultatlista sändes till respektive anmälda klubbar
per post vid seriens slut. Deltagare som önskar total
resultatlista för serien per post kontaktar Marcus
Claar per telefon 0706-690247.

Prisutdelning Kommer att ske efter den sista
etappen, och baseras på resultat från alla etapper
minus en.

Ansvar Den som deltar i tävling gör detta under
eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsport-
förbundet, arrangör eller funktionär kan således inte
utan vållande göras ansvarig för person eller 
sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren..

Nybörjargenomgång Genomförs före varje etapp
vid startplatsen, vid behov för nybörjare och första
gången-ekipage. Tid meddelas vid anmälan på
startplatsen.

Webbsida www.bilorientering.se

Frågor? Ring någon av bil-o-ledarna för respektive
etapp. Telefonnummer finns på nästa sida.

Välkomna, önskar organisationskommittéerna! 
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samlingsplats

ansvarig

bana

anmälan senast

upplysningar

Kolsva MS • lördag 29:e mars

Kolsva.MS’ klubbstuga

Andreas Lifh (tel. 070-236 34 56), Stefan Annala

30 – 40 km och 3 – 4 o-sträckor. För exakt info se PM.

Onsdag 26:e mars klockan 20.00, via www.kolsvams.com

Torsdag 27:e mars mellan klockan 18.00 – 19.00, 070-236 34 56

etapp 1

samlingsplats

ansvarig

bana

anmälan senast

upplysningar

Västerås MS • lördag 5:e april

Västerås MS’ motorstadion

Roger Lindholm (tel. 070-443 79 29) 

30 – 40 km och 3 – 4 o-sträckor. För exakt info se PM.

Onsdag 2:e april klockan 20.00, via www.kolsvams.com

Torsdag 3:e april mellan klockan 18.00 – 19.00, 070-443 79 29

etapp 2

samlingsplats

ansvarig

bana

anmälan senast

upplysningar

Bromma MS • lördag 26:e april

Grillby, Enköping

Anders Palm (tel. 073-270 60 75) 

30 – 40 km och 3 – 4 o-sträckor. För exakt info se PM.

Onsdag 23:e april klockan 20.00, via www.kolsvams.com

Torsdag 24:e april mellan klockan 18.00 – 19.00, 073-270 60 75

etapp 3

WWW.BILORIENTERING.SE

samlingsplats

ansvarig

bana

anmälan senast

upplysningar

Södertörns BOK • lördag 3:e maj

Härads motorstadion, Strängnäs

Marcus Claar (tel. 070-669 02 47) 

30 – 40 km och 3 – 4 o-sträckor. För exakt info se PM.

Onsdag 30:e april klockan 20.00, via www.kolsvams.com

Torsdag 1:a maj mellan klockan 18.00 – 19.00, 070-669 02 47

etapp 4

Rev.C

samlingsplats

ansvarig

bana

anmälan senast

upplysningar

Nora MK • lördag 17:e maj

Garphyttan

Kjell Carlsson (tel. 019-46 80 13)

30 – 40 km och 3 – 4 o-sträckor. För exakt info se PM.

Onsdag 14:e maj klockan 20.00, till Kjell eller via www.kolsvams.com

Torsdag 15:e maj mellan klockan 18.00 – 19.00, 019-46 80 13

etapp 5


