
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LIDKÖPINGS KARTINGKLUBB BJUDER IN TILL FINAL 

Kart Cup Väst 2019 
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Arrangör: 

Lidköpings kartingklubb. 

Organisationskommitté: 

Linus Larsson 073 836 80 13 Tävlingssamordnare 
Christer Kvick 070 995 15 58 Tävlingskommittén 

Annika Hjalmarsson 070 772 20 82 Tävlingskommittén 
Victor Hjalmarsson 076 117 36 34 Tävlingskommittén 
Peter Eklund 070 008 42 00 Tävlingskommittén 
Carina Dahle 073 535 19 18 Tävlingskommittén 
Christina Strandman 070 206 25 94 Klubbsekreterare 

 

 

Tävlingsplats: 

Lidköpings motorstadion, vägbeskrivning finns på www.lid-kart.se 

 

Datum: 

28 september 

 

Huvudfunktionärer: 

Tävlingsledare Victor Halmarsson 076 117 36 34 
Bitr. tävlingsledare Abbe Zakariasson 070 228 27 80 
Dommarordförande Roger Niklasson 070 526 63 45 
Teknisk chef Kari Kuivonen 073 779 96 40 
Miljöchef Christer Kvick 070 995 15 58 
Säkerhetschef PM på tävlingsdagen  

 

 

 

 

 

http://www.lid-kart.se/
http://www.lid-kart.se/
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Tävlingsklasser: 

Micro, Mini, Junior 60, Junior 125, Senior 125, Rotax DD2 masters, KZ2. 

Uppvisningsklasser: 

Cadetti 

 

Tävlingsform: 

Nationell tävling enl. Tilläggsregler KCV 2019 - bilaga 1. 

 

Träning: 

Samtliga klasser kör 2 träningspass på tävlingsdagen. 

Cadetti 5 min. 

Övriga klasser 8 min 

. 

Tidskörning: 

Samtliga tävlingsklasser kör 1 tidskörning 8 min. 

 

Heat: 

Cadetti kör 3 uppvisningsheat á 4 Varv eller 6 minuter.  

Samtliga tävlingsklasser kör 2 heat. 

Micro: 8 Varv 

Övriga tävlingsklasser 10 Varv. 

 

Final: 

Samtliga tävlingsklasser kör 1 final. 

Micro: 12 varv. 
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Mini: 12 varv. 

KZ2: 16 varv. 

Övriga tävlingsklasser: 14 varv.  

 

Ansvar. G 1.6: 

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet 

(SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan 

vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.  

Tävlingsdeltagare:  

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes 

personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen 

för sin verksamhet och oavsett mediaform, offentliggör namnuppgifterna. 

 

Licenser, Begränsningar, och eventuell gallringsmetod: 

Förare med nationella och internationella licenser är välkomna att tävla. 

Maximalt antal startande ekipage med förare är 34 stycken per klass. 

Reservlista upprättas från Lots vid behov. 

Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in en klass vid färre än 8 anmälda förare. 

 

Preliminärt tidschema: 

Administrativ incheckning 

Fredag 27 september: 19:00-20:00. 

Lördag 28 september: 07:00-07:30 
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Incheckningen äger rum på anvisad plats i klubbhuset. 

Förare samt ansvarig ledare skall visa upp giltig licens. Ha denna redo vid incheckningen. 

Betala med kort eller Swish. Undvik kontanter. 

 

Frivillig träning: 

Banan är öppen för träning på klubbens ordinarie tider: 

Tisdag 24 september: 17:00-21:00. 

Torsdag 26 september: 17:00-21:00. 

Medlemmar i KCV klubb betalar 150 SEK per träningstillfälle. 

Övriga betalar 300 SEK per träningstillfälle. 

Betala med kort eller Swish. Undvik kontanter. 

 

Besiktning: 

Besiktning sker på uppställningsplatsen 10 minuter innan första träningspasset. 

 Förarsammanträde: 

Lördag 08:00 på startplattan. 

Förarsammanträdet är enligt SBF:s tävlingsregler för karting KA 6.0 obligatoriskt för samtliga 

förare och ansvarig ledare att delta.  

Prisutdelning: 

Prisutdelning sker gemensamt efter sista finalen för dagen. 
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Anmälan, efteranmälan, och Avanmälan: 

 

Anmälningsavgift enl. Bilaga 1 

Anmälningsavgiften betalas i LOTS. 

Sista anmälningsdag är fredag 20 

september. 

 

 

Anmälan öppnar söndag 8 september. 

Eventuell efteranmälan och avanmälan sker 

i lots. 

 

Priser delas ut enl. Bilaga 1, både för deltävling och serietotal. 

 

Tidtagning: 

AMB transpondersystem kommer att användas. Transponder skall utnyttjas under hela tävlingen, 

även under träning på tävlingsdagen. 

Det finns transponder att hyra under tävlingen mot en avgift på 100 SEK per dag. Detta anges i 

samband med anmälan i LOTS under produkter. 

Vid nyttjande av egen transponder skall transpondernummer anges som meddelande i samband 

med anmälan. 
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Generella Regler: 

Blå/röd flagga kommer användas i finaler. 

Varje tävlande skall medföra brandsläckare som uppfyller SBF:s krav, och placeras till höger i 

mektältet alternativt mekplats i depån. Rökning i depån är ej tillåtet. 

Absorberingsmatta skall finnas under varje kart som ställts upp i depå.  

Varmkörning är enligt SBF:s tävlingsregler karting KA 7.2 ej tillåtet och kommer bestraffas med 

tävlingsböter à 500 SEK per tillfälle. 

För övriga frågor hänvisas SBF:s tävlingsregler (KA 2019) och tekniska (KA-T 2019) regler för 

karting, samt SBF:s Gemensamma regler (G 2019). 

 

Miljö: 

Lidköpings Kartingklubb är miljöcertifierade. Uttjänta däck, bensindunkar, oljor m.m. placeras i 

respektive kärl/container på anvisad plats. 

 

Efter avslutat deltagande kommer din depåplats inspekteras, och om vi ej finner den städad tar vi 

ut en sophanteringsavgift på 500 SEK som faktureras (50 SEK faktureringsavgift) tävlanden eller 

ansvarig ledare. 
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Bilaga 1. ”Tilläggsregler KCV 2019 utgåva 
1”  



 

Sida 1 

Gemensamma tilläggsregler för Kart Cup Väst 2019, utgåva 1.0 

Datum: 2019-05-02 

 

Gemensamma tilläggsregler för 

 

Kart Cup Väst 2019 

 

             
 

         

 

INBJUDAN 

Organisationskommittén för Kart Cup Väst inbjuder till kartingtävlingar för klasserna: 

• Cadetti 

• Micro* 
• Mini* 

• Junior 60* 
• Junior 125* 

• Senior 125* 
• KZ2 

• Rotax Max DD2 

 

Kart Cup Väst (KCV) genomförs 2019 som nationell tävling i en serie om 5 deltävlingar. 

Tävlingen genomförs som endagstävling, företrädesvis på lördagar (avvikelser kan 

förekomma). För träning dagen före tävling beslutar respektive arrangerande klubb, 

se respektive tävlings inbjudan. 

*) I de KCV-deltävlingar som även är DM-deltävlingar, MÅSTE klasser som är DM-klasser  

    bjudas in som ordinarie tävlingsklass. 

  



 

Sida 2 

Gemensamma tilläggsregler för Kart Cup Väst 2019, utgåva 1.0 

Datum: 2019-05-02 

 

ANMÄLAN/AVANMÄLAN/AVLYSNING 

Anmälan sker via Bilsport LoTS, och ska vara arrangören tillhanda i enlighet med 

anmälningstider angivna i LoTS och respektive arrangörs tävlingsinbjudan. 

Anmälningsavgift: 600 kr per tävling, 300 kr för Cadetti. 

Efteranmälan: 200 kr utöver ordinarie anmälningsavgift, under förutsättningar att 

arrangerande klubb accepterar/godtar efteranmälningar. 

Transponderhyra: 100 kr per tävling, 
Om egen transponder används ska transpondernumret anges vid anmälan, saknas 

transpondernummer vid anmälan tilldelas tävlande hyrtransponder mot avgift enl. ovan. 

Avanmälan efter det att anmälningstiden gått ut debiteras med 250 kr. 

Vid utebliven avanmälan / ”no show”, debiteras hel anmälningsavgift. Arrangerande klubb 

äger rätt att ta ut faktureringskostnad i samband med nämnda debitering. 

Vid färre än 8 anmälda i respektive klass vid utgången av anmälningstiden äger 

tävlingsarrangören rätt att avlysa enskild klass eller tävlingen som helhet. 

Om det vid anmälningstidens utgång är fler än sex klasser med 8 eller fler förare anmälda 

äger respektive tävlingsarrangör rätt att avlysa klass/klasser för att innehålla tidsschema 

och/eller lokala tillståndsbegränsningar med följande riktlinjer: 

• KVC-seriens syfte är att fungera som instegsserie för yngre förare som 

vill börja tävla 

 

• I händelse av att tävlingsarrangören tvingas avlysa klasser ska detta främst göras 

bland klasserna KZ2 och Rotax Max DD2, i ordning efter minsta antalet anmälda i 

resp. klass, och om så behövs, därefter den klass som sist fyllde gränsen om minst 8 

anmälda förare (datum enligt anmälan i LoTS). 

 

 

BESIKTNING OCH TEKNISK KONTROLL  

Besiktning sker i enlighet med instruktioner i inbjudan alternativt enligt slutinstruktioner för 

resp. tävling. Besiktning kan förutom innan tävlingsstart även komma att ske när som helst 

under tävlingen tills protesttider efter final är utgången. 

Chassi, motorer och personlig utrustning skall uppfylla reglementets fordringar. 

Chassi, motorer och däck kan komma att märkas. 

Rätt startnummer ska finnas på kart vid besiktning.  

Transponder skall vara monterad på karten under hela tävlingsdagen, från första träning 

och därefter till tävlingens slut. 

Motornummer skall lämnas senast innan tidskörning. 

Efter final: Parc fermé skall ske av minimum de fyra första fordonen i varje klass.  

Kart och motor skall stå till arrangörens förfogande till protesttidens slut. 

 



 

Sida 3 

Gemensamma tilläggsregler för Kart Cup Väst 2019, utgåva 1.0 

Datum: 2019-05-02 

 

TÄVLINGENS UPPLÄGG 

Samtliga tävlingar körs företrädesvis med 2 st träningspass (lokala avvikelser kan 

förekomma). 

Förarsammanträde hålls före första träningspasset på anvisad plats, obligatorisk närvaro för 

samtliga förare samt ansvariga ledare. 

Cadetti (Uppvisningsklass) kör 2 träningar och minst 3 uppvisningsheat 

Samtliga tävlingsklasser använder transponder. 

Samtliga tävlingsklasser kör tidskörning 8 minuter, 2 heat och 1 final. 

Vid lågt deltagarantal i en klass, 10 eller färre, äger tävlingsledningen rätt att besluta att 

man tillämpar ”engelsk lottad startuppställning”, om så sker utgår tidskörning och det körs 

istället tre kvalheat. 

Max startande är 30 st. per klass. 

Poäng utdelas enligt särskild tabell. 

Blå/röd flagga kan användas i finaler, meddelas på förarssammanträde. 

Vid uteslutning i heat/final får föraren tillgodoräkna sig tävlingspoäng i cupen enligt plats i 

resultatlistan. 

Vid uteslutning ur tävling får föraren ej tillgodoräkna sig tävlingspoäng i cupen. 

Lokala avvikelser på tävlingsupplägg kan förekomma då vissa arrangörer samkör KCV med 

andra serier eller tävlingar. 

Varje KCV-klubb har en lokal organisationskommitté, för respektive deltävling gäller max 6 

klasser per tävlingsdag. Avvikelser kan förekomma för att möta lokala förutsättningar och 

tillståndsbegränsningar. 

 

 

HEAT OCH FINALLÄNGDER (REKOMMENDERADE) 

Heat: Micro ca 8 minuter, övriga ca 10 minuter 

Final: Micro ca 10 minuter, övriga 15 minuter 

Cadetti: max 6 kilometer 

Längd på heat och final kan förändras vid regn eller pga lokala föreskrifter/förhållanden. 

 

 

TIDSSCHEMA 

Tidsschema i enlighet med inbjudan/slutinstruktioner/fastställt tidsschema från 

arrangerande klubb. 

Då vissa arrangörer samkör KCV med andra serier/tävlingar eller p.g.a. lokala 

tillståndsbegränsningar/föreskrifter/förhållanden kan detta komma att inverka på 

tidsschemat. 

  



 

Sida 4 

Gemensamma tilläggsregler för Kart Cup Väst 2019, utgåva 1.0 

Datum: 2019-05-02 

 

PRISER 

Prispokal vid respektive deltävling tilldelas: 

• Samtliga deltagare i Cadetti och i Micro 

• De 15 först placerade Mini och Junior 60 

• De 6 först placerade i Junior 125, Senior 125, KZ2, Rotax Max DD2. 

• Bäst placerade debutant i respektive klass. 

Priser i serietotalsammanräkningen: 

• Prispokal ges till 1:an-6:an i samtliga tävlingsklasser 

• Krans till segraren i respektive tävlingsklass. 

 

 

POÄNGBERÄKNING, KCV-SERIEN  

Seriesammanräkning 

• Kart Cup Väst (KCV) genomförs 2019 som nationell tävling i en serie om 5 

deltävlingar. 

• För prisbedömning i totalresultatet räknas poäng från 4 finaler. Om det inte 

genomförs fyra tävlingar räknas samtliga deltävlingar för totalresultat. 

• Tävlande måste delta i minst 3 deltävlingar för att räknas med i totala 

serieresultatet. 

 

Poängtabell: 

• 1:a = 20 poäng, 2:a = 17, 3:e = 15, 4:e = 13, 5:e = 12 o.s.v. 

• Från 16:e plats får samtliga 1 poäng. 

• När man besiktigat in till en tävling får man 5 bonuspoäng (fem tävlingar = 25 

poäng). Bonuspoängen räknas med från alla deltävlingar man deltagit i. 

 

Särskiljning: 

• Förare som efter sista finalen har lika poäng särskiljs på bästa placering, är de lika 

tas näst bästa placering o.s.v. 

• Går det ändå inte att särskilja förarna avgör resultatet i senaste inbördes möte. 

 

ÖVRIGT 

För information, vägbeskrivning och ev. slutinstruktioner se resp. arrangörs hemsida, före 

varje tävling. 

Respektive arrangerande klubbs organisationskommittén äger rätt att inom ramarna för 

reglemente och efter godkännande av Tävlingsledare för respektive tävling göra avsteg 

gentemot dessa tilläggsregler. 

Träning på KCV-klubbars banor vid andra tillfällen än i samband med tävling gäller att: 

• För förare med licens knuten till respektive KCV-klubb är träningsavgiften 200 kr 

• För förare med licensierade knuten till icke KCV-klubb debiteras träningsavgift i 

enlighet med respektive klubbs fastställda avgifter. 

 

Organisationskommittén för Kart Cup Väst hoppas på spännande 

tävlingar och god uppslutning, vi ses i depån och på banan! 

  



 

Sida 5 

Gemensamma tilläggsregler för Kart Cup Väst 2019, utgåva 1.0 

Datum: 2019-05-02 

 

Organisationskommitté, KCV 

 

Klubb Kontaktpersoner epost Telefon 

FMCK Borås  

Peder Fogelberg vatthult@telia.com  0703-057546 

Sundell Peter sundell.peter@gmail.com  0723-306326 

Sundell Jill jill.sundell@gmail.com    

Svensson Magnus hem.till.svensson@gmail.com    

Lidköpings KK 

Fredrik Blomkvist ordforande@lid-kart.se    

Info info@lid-kart.se    

Linus Larsson tavling@lid-kart.se    

Annica Hjalmarsson kassor@lid-kart.se  0707-722082 

Skövde MK 

Daniel Bentzer d.bentzer@icloud.com    

Michael Torsell michael@thorsell.cc    

Jan Rönnerhall jan@ronnerhall.se    

Team 13 

Peter Liljeros peter.liljeros@balder.se  0722-267447 

Anders Öhlund anders.ohlund@volvocars.com  0733-330856 

Info info@team13.se    

Anna Bark Anna.Barck@wicote.se  0706-351313 

Uddevalla KK 

Mikael Delvret mikael.delvret@tele2.se    

Abbe Zakariasson abbe_z@telia.com  0702-282780 

Peter Ernholm peter@motorstadion.se  0707-578752 

Mikael Spangenberg mikael@produktionsteknik.nu  0707-595884 

Info info@uddevallakarting.se    

Bohus Racing Club 
Inger Gustavsson 2gustavsson@gmail.com  0701-706383 

Kari Kuivanen karikuivanen@hotmail.se  0737-799640 
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