Enkla
Tävlingsformer
Tävlingsformer:
Drivers Open
En dag på strippen
Konbana
Lådbil
Uthållighet

Enkelheten är kännetecknet

Licenskrav:
Ja, minst tillfällig
licens krävs och den
kan sökas på plats.
I licensen ingår en
försäkring.

Sedan är det bara att komma igång, antingen du väljer att köra en slinga
ensam på ett inhägnat industriområde eller i en grusgrop i vad som
kallas ”Drivers Open”. En dag på strippen är en annan enkel tävlingsform,
lämpad för den ensamma föraren. Här gäller det köra rakt från
stillastående till mållinjen så fort som möjligt med en vanlig bil. Dock ej
någon cabriolet.
Vill man ratta ordentligt finns det istället konbanor av olika modeller där
det gäller att köra så fort som möjligt runt hindren.

Åldersgräns:
Varierande beronde
på tävlingsform. Se
www.sbf.se för info.

En vanlig ”Svensson-bil” kan bli en tävlingsbil! Är den bara besiktigad
och skattad finns det tävlingar för både en eller flera förare på samma
bil. Det enda som behövs är körkort, eller körkortstillstånd och
handledare, och en licens – vilket kan sökas på plats om du saknar sådan.

Är man flera som vill samsas om samma bil går det också bra. Uthållighet
kallas det och kan handla om att åka så många varv som möjligt under
en viss tid, eller med en viss mängd bränsle.
Här kan man turas om genom att köra en stund vardera på banan. Och
banan får vara antingen en permanent tävlingsbana, en åker, en grusgrop, grusväg eller liknande.
Gemensamt för alla enkla tävlingsformer är att det är lätt att komma
igång, roligt och hastigheten låg – fast upplevs ofta som hög för den
som kör!

Vill du veta mer?
Är du intresserad av
testa?
Söker du en aktiv
klubb?
När och var körs nästa
tävling?
Mer information på
www.sbf.se
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