
                                  

 
Tävlingsplats: Gelleråsen Arena, tävlingens datum 2022-09-23-24 
 
Tävlingsarrangör: Karlskoga Motorförening tony@gellerasen.se  
 
Organisationskommitté 
Richard Göransson, Börje Blomén, Tony Jacobsson och Lena Holm 
 
Juryordförande: Mikael Karlstedt   
Tävlingsledare: Börje Blomén   070-6614125  
Teknisk Chef: Mikael Helge 
Förbundstekniker: Eric Emanuelsson 
Tidtagningschef: Tony Jacobsson 
Administrativ chef: Lena Holm 
Miljöchef: Lotta Ström 
 
Klasser: Legends Cup samt GT4 Scandinavia 
 
Startmetod: Rullande start. Pole position till höger. Starten sker via gamla bandelen. Efter att starten 
gått, används nya bansträckningen ut på start och målrakan. 
 
Utkörning till banan sker bakom boxarna i line-up som är asfalterad. På denna väg gäller vänstertrafik 
 
Tävlingens längd: Legends Cup: 14 min + 1 varv, GT4 60 min + 1 varv 
 
Ankomst till banan/Parkeringsdepå: Infart torsdag 22/9 kl 17.00 -20.00. Från kl 07.00 fredag och 
lördag. De som bokat box har tillgång till dem från kl 19.00 dagen innan man bokat, till max kl 19.00 
dagen man skall lämna dem (det kommer nya kunder som skall ha boxarna) Vid ankomst till 
anläggningen är det förbjudet att i depån parkera fordon utan anvisning från depåchefen.  
 
Anmälan/sekretariat: Finns i bottenvåningen på domartornet och är öppen: torsdag kl 18.00 – 20.00, 
fredag kl. 08.00 -18.00, lördag kl. 08.00 - 
Besiktning: På de tävlandes depåplats: GT4: fredag kl. 17.00 -19.00, lördag kl. 08.00 – Legends: 
Löpande under fredagen samt lördag morgon. Alla: Bil behöver inte vara besiktigad före fredagens 
träning. 
 
Träning: fredag enligt bifogat tidsschema. Paytest för Legends Cup bokas på www.gellerasen.se 
under ”Evenemang” – ”Legends Cup Final”. Träning för GT4 ingår i startavgiften.  
 
Förarmöte: fredag: GT4 Scandinavia kl 18.00 i Pit Stop Cafe konferensrum. Legends Cup Kl 08.15 på 
lördag morgon i besiktningshallen. 
 
Armband: Varje Legendsteam får 4 armband (3 till mekaniker samt 1 till förare). Varje GT team får 7 
armband (5 till mekaniker och 2 till förarna). 
 
LED (ljus)skyltar: Vid varje postering finns numera ljusskyltar som ersätter flaggorna på postering. Om 
systemet fallerar används flaggor som vanligt. På 3st posteringar finns gul linje i banan som markerar 
var gulflaggszonen börjar (innan kurva 1, innan kurva 7 och innan kurva 8) 
 
Resultat: Resultat och LIVE-timing finns på www.speedhive.com Resultat för pågående heat finns 
även på TV-apparater som finns uppsatta vid depåbox 2 och 12. Resultatlistor hämtas i sekretariatet 
som finns i bottenvåningen av tornets baksida.  
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Bärgning/bogsering: Förare som inte kan köra sin bil till depån måste kvarstanna i närheten av bilen 
för att vara behjälplig med bärgning/bogsering. 
 
Depåboxar/stugor: Alla depåboxar är uthyrda under tävlingsdagen, det finns ett fåtal stugor kvar för 
uthyrning. För att boka: https://gellerasen.se/arenan/#boende   
 
Tankning: är inte tillåten i bandepån. 
 
Depåtystnad: Klockan 20.00 – 08.00. Under denna tid är det inte tillåtet att utöva bullrande verksamhet 
ex: starta motorer, hög musik mm. Depåtystnad innebär även att arbete med bullrande 
motor/tryckluftverktyg är förbjudet under dessa tider. Det är förbjudet att framföra något fordon på 
banan efter den ordinarie verksamhetens slut utan tillstånd från tävlingsledning. 
 
Miljö: Anläggningen är miljöcertifierad. Det är mycket viktigt att vi samtliga tänker på vår miljö och 
håller rent runt oss. Tänk på att hålla depåtystnaden, som är kanske den viktigaste regeln som vi har i 
samband med vårt utövande av sporten. Miljöstationerna är placerade: på gaveln av depåbox 1, samt 
bakom Medical center. Allt miljöfarligt avfall skall placeras i den vid Medical center. Skulle utsläpp av 
miljöfarligt avfall ske skall tävlingssekretariatet omedelbart underrättas. Bensinfat, dunkar och däck 
får ej kvarlämnas. 
 
Prisutdelning: Prisutdelning sker efter sista finalen för dagen. 
 
Restaurang: Pit Stop Café serverar dagens lunch samt enklare frukost och kioskförsäljning under 
fredagen och lördagen. Öppettider kl 08.00 – 15.30. Lunch serveras kl 11.30 – 13.30.  
 
Avslutningsfest/prisutdelning: Enligt separat inbjudan, bokas via tickster på följande länk. 
(Prisutdelning serie i alla kategorier samt 2 rätters middag). https://gellerasen.se/event/legends-gt4-
final/ . Avslutningsfest skall bokas senast tisdag 20 september 
 
 
Välkommen till Gelleråsen Arena  
 
/Tävlingsledningen 
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