
   

 
Gelleråsen Arena 
Gelleråsen 654 
69191 Karlskoga 

Tel. +46(0)586 15010 
info@gellerasen.se 
gellerasen.se 

 

 
 Plats: Gelleråsen Arena, Pit Stop Café 

 Datum: Lördag 2 april kl 09.00 – 18.00 

 Licensklass: Du erhåller efter godkänd kurs intyg för att söka SBF Racinglicens  

 Max 20 deltagare, först till kvarn… Anmälan senast 19 mars 2022 
 
 
Upplägg: Kursen består av ca 4 timmar teori och 4 timmars praktik. Utbildningsmaterial ingår i 
kursavgiften. Förmiddagen ägnas åt teori, eftermiddagen åt praktik (körning). 
 
Förbered dig: Gå till www.sbf.se klicka på ”racing” och ”regler” studera sen ”Gemensamma 
regler alla sportgrenar” och ”Racingreglementet”: Viktigaste bitarna i Gemensamma reglerna är 
kapitel G 5.2 (bilaga) och G 6. Och i Racingreglerna: Kapitel RA 2.1, 2.2  samt RA 7.0. 
 
Ta med dig: Noteringshäfte och penna, en bil att köra med (standardbil, sportbil eller racingbil) 
(ej formelbil, även om du får licens som gäller denna). Hjälm, handskar samt skor av 
racingmodell, alternativt gymnastikskor. Använd gärna bomullskläder och undvik fleece och 
nylon. 
 
Anmälan och betalning: Anmälan görs på www.gellerasen.se under menyvalet ”köraktiviteter” 
där också betalning av kursavgiften, 2800kr inkl moms sker. Anmälan är bindande. Sista 
anmälningsdag är 19 mars 2022. 
 
Hyra av bil och kläder: Behöver du hyra bil för dagen, erbjuder Gelleråsen Arena uthyrning av 
bilar inkl bensin. Racepreppad Volvo C30 för 3500kr, Renault Megane RS Trophy för 5300kr, 
Porsche Cayman 718 300hk för 7600kr eller Porsche Cayman GTS för 8600kr.  
Behöver du hyra hjälm och kläder hyr vi ut ett paket med hjälm, balaklava, overall, skor och 
handskar för 300kr. 
 
Mat: Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften (meddela oss om du har 
allergier). 
 
Kom ihåg på plats: Plocka ur lös utrustning ur bilen, kontrollera lufttrycket. Ta bort ev takräcke 
osv.  
 
Vägbeskrivning: I Karlskoga på E18 finns en stor rondell, följ skyltarna ”Motorstadion” (mot 
Filipstad, Loka).  
 
Ev Övernattning/hotellbokning: Om du vill boka övernattning så finns förslag på: 
https://gellerasen.se/arenan/#boende  
 
En vecka innan kursen mailas mer detaljerad info till deltagarna.  
 
 
 
För mer information tel. 0586 – 15010 
Tony Jacobsson, mail tony@gellerasen.se  
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