
                                                       

                                   
 

Besiktningsinstruktioner 
Vinterpokalen 2022-02-19 

 
Anmälan 

Äger rum vid Göransson Arena i Sandviken se pilning 

Anmälan är öppen:  

Fredag 18/2 kl. 12.00-16.00    Lördag 19/2  kl. 07:00-11:00 

          Tel till anmälan : 070 - 665  85 68  

 

Besiktningsplan        

          För att allt ska gå så smidigt som möjligt vill vi att ni håller turordningen: 

                        1. Ljudmätning => 2. Besiktning  

Respektera skyltning och funktionärernas anvisningar. 

 

Reklam och tävlingsnummer 

          Startnummer och reklam skall monteras på bilen innan bilen besiktigas. 

          Kontroll av arrangörens reklam och reklamplats kommer att ske vid förbesiktningen.  

             

Trailerparkering 

Avlastning av bilen sker vid trailerparkeringen på fordonskolan, arrangören          

ansvarar inte för trailers men parkeringen är inhägnad (Se karta punkt 2)  

        Öppen tider  Lö kl.  07:00 - 17:30 

 

Besiktning 

Äger rum vid OPUS Bilprovning i Sandviken (se pilning) 

GPS coordinator: Latitud N 60 37’31’  Longitud E 16 45’28 

 

Förberedelser inför tävlingen SE TILL ATT fordonspärmen är i ordning: 

Homologeringsintyg, Homologeringshandlingar, Registreringsbevis, 

Försäkringspapper, Certifikat och kvitto på betald fordons skatt.  

Brandsläckare eller släcksystem ska ha godkänt kontroll datum. 

Vagnbok med ifylld tävling: 220219 Sandvikens MK,  A Besiktning 
          Utlandsregistrerad bils hyreskontrakt skall finnas med vid besiktning. 

          Varningstrianglarna skall vara märkta med bilens reg.nr. 

          Flera åtgärder är gjorda i besiktningsförfarandet i samband Covid19. Endast en person 

          per tävlingsbil får följa med in i besiktningshallen. Den personliga utrustningen 

          kommer inte kontrolleras vid besiktningen men stickprovskontroller kommer istället 

          att göras under tävlingen. 

      

          Det är viktigt att ni håller besiktningstiderna för att inga långa köer ska 

          bildas vid besiktningslokalen.      

 



                                                       

                                   
 

Besiktningstider:            TID                     STARTNUMMER 

 

Lördag 19/2  08:00 – 08:30                  1 – 15 

  08:30 – 09:00                16 – 30 

  09:00 – 09:30                31 – 45 

  09:30 – 10:00                46 – 60  

  10:00 – 10:30                61 – 75 

  10:30 – 11:00                76 – 90 

  11:00 – 11:30                91 –   

 

Debutanter besiktar mellan kl 08.00 – 11.00 

 

Vagnbok        

Vagnboken kommer att samlas in vid förbesiktningen och efter avslutad tävling 

kommer vagnböckerna att återfås mot inlämnande av tidkortet vid slutmålet.    

Ekipage som bryter under tävling kan kvittera ut sin vagnbok vid tekniska zonen på 

tävlandeparkeringen vid Göransson Arena, mot inlämnande av tidkort och godkännande 

av tekniker (Tel. 070-563 52 52). 

 

Incident/skada 

Vid eventuell incident/skada på fordon skall teknisk chef kontaktas för kontroll.      

Om incidenten sker på/till sträckan och fordonet ej för egen maskin kan ta sig till 

målområdet, skall fordonet transporteras till start- och mål-området vid Göransson 

Arena för kontroll. 

 

Park Fermé  

          OBS! På lördag kväll ansvarar inte arrangören för bilarna efter att ni 

          gått i mål. Ingen Park Fermé efter målgång. 

 

 

 

RESPEKTERA BESIKTNINGSTIDERNA FÖR ATT UNDVIKA KÖBILDNING 
 

 

           Välkommen till en som vi hoppas trevlig tävling. 


