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1002 11-10-2022 6:49:28 EFRA före IFMAR EFRA före IFMAR 1
Namn Kai Koivuranta 1
LoTS-ID 1666 1
Förening Trelleborgs MK 1
Regelbok Tävlingsregler Radiostyrdbilsport 1
Regelparagraf RB 1.1 1
Gammal regel Tävlingsfordonsklasser

Samtliga radiostyrda bilar som håller de mått beskrivna under det tekniska 
reglementet är tillåtna.
Vid lokal tävling kan även andra typer av radiostyrda bilar tillåtas.

1
Ny regel Tävlingsfordonsklasser

Samtliga radiostyrda bilar som håller de mått beskrivna under det tekniska 
reglementet är tillåtna. Tekniska regler skall vara enl. EFRA och IFMARS 
regler.
Om något mått är fel så skall detta vara måtten från EFRAs eller IFMARs 
regelbok.
Vid lokal tävling kan även andra typer av radiostyrda bilar tillåtas.

Tävlingsfordonsklasser (justerad text av Kaj Koivuranta 2022-11-22)
Samtliga radiostyrda bilar som håller de mått beskrivna under det tekniska 
reglementet är tillåtna. Tekniska regler skall vara enl. EFRA och IFMARS 
regler.
Om något mått är fel så skall detta vara måtten från EFRAs eller IFMARs 
regelbok. Saknas det någon regel så kan man söka stöd i dessa regler.
Vid lokal tävling kan även andra typer av radiostyrda bilar tillåtas. 

1
Motivering Finns många småfel angående mått och vikt i regelboken, och då kan felen 

bli problem vid besiktningen. SBF har alltid följt EFRAs och IFMARs 
tekniska regler.

1
1

1003 11-10-2022 6:52:11 EFRA före IFMAR EFRA före IFMAR 1
Namn Kai Koivuranta 1
LoTS-ID 1666 1
Förening Trelleborgs MK 1
Regelbok Tekniska regler Radiostyrd Bilsport 2022 1
Regelparagraf RB-T 1.0 1
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Gammal regel RB-T 1.0 GEMENSAMMA TEKNISKA REGLER

Tekniska regelverket gäller alla nationella tävlingar som har tävlingstillstånd 
av SDF/SBF. Undantag kan beviljas i samråd med RB-utskottet. Om några 
mått/vikt saknas, gäller EFRA:s tekniska regler.

1
Ny regel RB-T 1.0 GEMENSAMMA TEKNISKA REGLER

Tekniska regelverket gäller alla nationella tävlingar som har tävlingstillstånd 
av SDF/SBF. Undantag kan beviljas i samråd med RB-utskottet. Om några 
mått/vikt saknas, gäller EFRA:s eller IFMARs tekniska regler.

1
Motivering Måtten kan vara fel och det är många nya ändringar vad gäller vikt och 

mått, detta kan missas.
1
1

1005 11-10-2022 8:15:03 Ligger under två olika avsnitt i 
gemensamma, därav två platser

Ligger under två olika 
avsnitt i gemensamma, 
därav två platser 1

Namn Veronica Nilsson 1
LoTS-ID 135596 1
Förening MHF Skarpnäck 1
Regelbok Gemensamma tävlings- och arrangörsregler 1
Regelparagraf G25 1
Gammal regel G24.0 till G24.2.9

1
Ny regel ta bort regeln

1
Motivering samma regel finns redan under paragraf G8.0

1
1

1007 11-10-2022 8:29:56 Bifalles Bifalles 1
Namn Nils Lindbäck 1
LoTS-ID 40144 1
Förening Älvsbyns MS / Utskottet 1
Regelbok SC-SM reglemente nitro v1.0 1
Regelparagraf 1
Gammal regel Hela

1
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Ny regel Kör endast ett SM/RM ingen SC eller motsvarande som är 

rankinggrundande.
1

Motivering För att frigöra tid för klubbar att köra lokala tävlingar och cuper. Om 
SC/motsvarande skall vara kvar så ändra så att även SM/RM ingår i cupen.

1
1

1010 11-10-2022 12:57:53 Uppvärmning skall vara klassspecifik Uppvärmning skall vara 
klassspecifik 1

Namn Veronica Nilsson 1
LoTS-ID 135596 1
Förening MHF Skarpnäck 1
Regelbok Tävlingsregler Radiostyrd bilsport, RB 2022 1
Regelparagraf RB 7.6.3 1
Gammal regel Samtliga övriga klasser:

- Upplysningen ”3 minuter till start” ges när de 10 minuterna är till ända. 
Förare som har

 begärt Time Out har rätt att köra ett varv på banan under Time Out tiden. 1
Ny regel Samtliga övriga klasser:

- Upplysningen ”3 minuter till start” ges när de 10 minuterna är till ända. 
Banan är öppet under time out för samtliga förare. Det är fritt för samtliga 

 bilar att lämnar bandepå  1
Motivering alla ska kunna har möjlighet att reparera sina bilar och inte bara den 

person som har begärt första time out. en eventuel konkurent ska inte 
kunna ta första time out för att förhindrar att konkurenten som har problem 

 med bilen ska har möjlighet att fixa hens bil. 1
1

1014 11-10-2022 13:30:08 Felskrivet i nuvarande regel skall 
rättas

Felskrivet i nuvarande 
regel skall rättas 1

Namn Veronica Nilsson 1
LoTS-ID 135596 1
Förening MHF Skarpnäck 1
Regelbok Tävlingsregler Radiostyrd bilsport, RB 2022 1
Regelparagraf BILAGA 3 FINALSTEGE 1:8 / 1:10 IC TRACK 1
Gammal regel 4 direkt i finalen

1

RB-Motioner 2022 3 av 23 2022-11-15



Inlämnade Motioner 2022 års RB-Konferens 28 st Bifalles 2022-11-20

Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
Ny regel anpassa regelboken efter faktiska regel med bara 2 direkt placerade i 

finalen
1

Motivering anpassa regelboken efter faktiska regel med bara 2 direkt placerade i 
finalen

1
1

1015 11-10-2022 13:32:22 Felskrivet i nuvarande regel skall 
rättas

Felskrivet i nuvarande 
regel skall rättas 1

Namn Veronica Nilsson 1
LoTS-ID 135596 1
Förening MHF Skarpnäck 1
Regelbok Tävlingsregler Radiostyrd bilsport, RB 2022 1
Regelparagraf RB 20.2.6 1
Gammal regel Vid olika väderförhållande gäller följande: nr 1 i final A blir

nr 5 och nr 1 i final B blir Nr 6 o.s.v
1

Ny regel Vid olika väderförhållande gäller följande: nr 1 i final A blir
nr 3 och nr 1 i final B blir Nr 4 o.s.v

1
Motivering anpassa regelboken efter faktiska regel med bara 2 direktqualifizerade

1
1

1016 11-10-2022 13:36:19 Bifalles Bifalles
1

Namn Veronica Nilsson
1

LoTS-ID 135596
1

Förening MHF Skarpnäck
1

Regelbok Tävlingsregler Radiostyrd bilsport, RB 2022
1

Regelparagraf RB 20.2.1 
1

Gammal regel  Om numrerade boxar finns i bandepån måste förarnas respektive 
 mekaniker stå i dessa. 1
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Ny regel mechaniker ska alltid placera sig i markerad box (om den finns) under hens 

förare. Förare med start nr. 1 få välja sin plats på föraställningen först 
sedan forsätter det i turordning 2, 3, osv.

1
Motivering Mechaniker ska kunna kommunicera med föraren öven utan headset och 

det kan man inte garantera om mechaniker stå på box 1 medans föraren 
valde placering 10 på föraställningen.

1

1
1017 11-10-2022 13:41:18 Ingen tankning eller användande av 

verktyg ute på banan efter start
Ingen tankning eller 
användande av verktyg 
ute på banan efter start 1

Namn Veronica Nilsson
1

LoTS-ID 135596
1

Förening MHF Skarpnäck
1

Regelbok Tävlingsregler Radiostyrd bilsport, RB 2022
1

Regelparagraf RB 20.2.1
1

Gammal regel tilläg till gammal regel
1

Ny regel meckande med verktyg är bara tillåten i bandepå och inte på banan efter 
final start

1
Motivering det ska inte vara ok att ta med sig verktyg på banan under finalen. sätter på 

en däck på 1/8 t.ex. kräver ingen verktyg och kan utföras om mechanikern 
inte är i väg för körande bilar. Nålning av motorn på väg till start ska tillåters

1

1
1025 11-10-2022 16:14:55 Skall uppdateras för både 

startordning och rullande start
Skall skrivas om för både 
startordning och rullande 
start 1
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Namn Veronica Nilsson

1
LoTS-ID 135596

1
Förening MHF Skarpnäck

1
Regelbok Tävlingsregler Radiostyrd bilsport, RB 2022

1
Regelparagraf RB 20.2.5 

1
Gammal regel Kvalheat ska köras i ordningsföljden 1, 2, 3, 4, 5 o.s.v. i varje kvalomgång. 

Startordningen inom heaten ska vara enligt följande: I första kvalomgången 
startar bilarna
från startnummer 1 - 10. I efterföljande omgångar startar man efter 
sorterad totalsnabbast
resultatlista

1
Ny regel ta bort den del av regeln

1
Motivering  anpassa regelboken efter faktiska regeln. rullande start gäller i kval. 

1

1
1026 11-10-2022 17:20:01 Bifalles Bifalles

1
Namn Kai Koivuranta

1
LoTS-ID 1666

1
Förening Trelleborgs MK

1
Regelbok Tävlingstekniska

1
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Regelparagraf RB 6.0

1
Gammal regel

- -
-
FÖRARSAMMANTRÄDE
Ett förarsammanträde måste hållas före varje tävling. Detta måste vid 
internationella tävlingar hållas på svenska och åtminstone på engelska.
Tävlingsledaren kallar alla förare till förarsammanträdet.
Såväl Domarordförande (SM/RM), Race Controller som chefsfunktionärer 
måste också närvara.
Förarsammanträdet ska vara avslutat senast 15 - 20 minuter före start av 
kvalificeringsomgångar.
Följande punkter ska tas upp:
- - - - - - - - - - - -
En inkluderande (En schystare) bilsport
Presentation av huvudfunktionärer och domare
Ändringar i organisation eller genomförande och eventuella regelavsteg 
Säkerhetsaspekter
Startprocedur med förklaring
Disciplinära frågor
Miljöaspekter/miljöstation
Finns det Utbildnings- eller Debutantförare
Om alla har mekaniker (gäller i första hand 1/8 IC OR)
Tre (3) stycken förarrepresentanter ska utses
Övriga frågor från de tävlande
En inkluderande (En schystare) bilsport 1
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Ny regel

- -
-
FÖRARSAMMANTRÄDE
Ett förarsammanträde måste hållas före varje tävling. Detta måste vid 
internationella tävlingar hållas på svenska och åtminstone på engelska.
Tävlingsledaren kallar alla förare till förarsammanträdet.
Såväl Domarordförande (SM/RM), Race Controller som chefsfunktionärer 
måste också närvara.
Förarsammanträdet ska vara avslutat senast 15 - 20 minuter före start av 
kvalificeringsomgångar.
Följande punkter ska tas upp:
- - - - - - - - - - - -
En inkluderande (En schystare) bilsport
Presentation av huvudfunktionärer och domare
Ändringar i organisation eller genomförande och eventuella regelavsteg 
Säkerhetsaspekter
Startprocedur med förklaring
Disciplinära frågor
Miljöaspekter/avfallsstation
Finns det Utbildnings- eller Debutantförare
Om alla har mekaniker (gäller i första hand 1/8 IC OR)
Tre (3) stycken förarrepresentanter ska utses
Övriga frågor från de tävlande
En inkluderande (En schystare) bilsport 1

Motivering Byt ut miljöstation till avfallststaion, Kallas det miljöstation så åker 
föreningen på miljötillsyn från kommuner

Avfallssortering

1

1
1029 11-10-2022 17:38:34 Bifalles Bifalles

1
Namn Kai Koivuranta

1
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LoTS-ID 1666

1
Förening Trelleborgs MK

1
Regelbok Tävlingstekniska regler

1
Regelparagraf RB 18.6

1
Gammal regel Banbesiktning

Distriktens sportgrensansvariga, SGA, är ansvariga för regelbunden 
kontroll av banorna i det egna distriktet avseende säkerhet, miljö m.m.
Banbesiktning ska alltid göras när banan är ny eller vid om- eller tillbyggnad 
av bana, förarställning och andra byggnader gjorts som påverkar banans 
status. Banbesiktningsprotokoll ska fyllas i och sända till RB-utskottet. RB-
utskottet utfärdar efter godkännande en banlicens. Undantag kan göras om 
man ändrar slingans dragning eller flyttar hopp.
Banbesiktningsprotokoll finns på RB:s hemsida.

1
Ny regel Banbesiktning

Av utskottet utsedda banbesiktigare är ansvariga för regelbunden kontroll 
av banorna i det avseende säkerhet, miljö m.m.
Det finns oftast minst en(1) banbesiktigare i varje distrikt, kontakta din SGA.
Banbesiktning ska alltid göras när banan är ny eller vid om- eller tillbyggnad 
av bana, förarställning och andra byggnader gjorts som påverkar banans 
status. Banbesiktningsprotokoll ska fyllas i och sända till RB-utskottet. RB-
utskottet utfärdar efter godkännande en banlicens. Undantag kan göras om 
man ändrar slingans dragning eller flyttar hopp.
Banbesiktningsprotokoll finns på RB:s hemsida.

1
Motivering Anpassning till verkligheten

1
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1
1030 11-10-2022 17:43:04 Bifalles Bifalles

1
Namn Kai Koivuranta

1
LoTS-ID 1666

1
Förening Trelleborgs MK

1
Regelbok Tävlingstekniska

1
Regelparagraf RB 20.7.3 Final

1
Gammal regel RB 20.7.3 Final

- Alla finaler är 5 minuter. A-finalen körs i tre omgångar och övriga finaler i 
en omgång. Om tiden medger kan övriga finaler köras i 2 eller 3 omgångar. 
Alla finaler körs nerifrån och uppåt.
- Vinnaren av en final t.ex. A-finalen får 0 poäng. Plats nummer 2 får 2 
poäng och plats nummer 3 får 3 poäng och så vidare upp till 10 poäng. 
Samma gäller för de övriga finalerna. Förare som inte startar i final får 10 
poäng. Varje förares två bästa resultat adderas och den förare som erhållit 
lägst poängsumma är vinnare.
- Vid lika poäng så vinner den förare som erhållit lägst enskilda poäng i 
någon av de två räknade finalerna. Är det fortfarande lika avgör bästa varv 
och tid från den bästa placeringen.
- Om A-finalerna inte kan slutföras placeras förarna i A-finalen enligt bästa 
kvalplacering.

1
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Ny regel RB 20.7.3 Final

- Alla finaler är 5 minuter. A-finalen körs i tre omgångar och övriga finaler 
minst en (1) omgång. Om tiden medger kan övriga finaler köras i 2 eller 3 
omgångar. Alla finaler körs nerifrån och uppåt.
- Vinnaren av en final t.ex. A-finalen får 1 poäng. Plats nummer 2 får 2 
poäng och plats nummer 3 får 3 poäng och så vidare upp till 10 poäng. 
Samma gäller för de övriga finalerna. Förare som inte startar i final får 10 
poäng. Varje förares två bästa resultat adderas och den förare som erhållit 
lägst poängsumma är vinnare.
- Vid lika poäng så vinner den förare som erhållit lägst enskilda poäng i 
någon av de två räknade finalerna. Är det fortfarande lika avgör bästa varv 
och tid från den bästa placeringen.
- Om A-finalerna inte kan slutföras placeras förarna i A-finalen enligt bästa 
kvalplacering.

Kai svarar GK Enligt Buletin

1
Motivering Fixa till texten så det blir lättare att förstå

1

1
1031 11-10-2022 17:47:38 Bifalles Bifalles

1
Namn Kai Koivuranta

1
LoTS-ID 1666

1
Förening Trelleborgs MK

1
Regelbok Tävlingstekniska 

1
Regelparagraf RB 20.7.1

1
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Gammal regel RB 20.7.1 Tävlingskörning

- Tävlingen ska avgöras på max 2 dagar med plats för minst 120 startande.
- Tid för sista varv är 40 sekunder. Maximalt 10 förare i varje heat/final.
- Den nedersta finalen ska, för att köras, innehålla minst 6 förare.
- Det ska vara minst 15 minuters mellanrum för förare som kvalificerar sig 
för ytterligare
final.

1
Ny regel RB 20.7.1 Tävlingskörning

- Tävlingen ska avgöras på max 2 dagar med plats för max 150 startande.
- Tid för sista varv är 40 sekunder. Maximalt 10 förare i varje heat/final.
- Den nedersta finalen ska, för att köras, innehålla minst 3 förare. Det är 
upp till tävlingsledaren tillsammans med förarkontakten att bestämma om 
finalen skall köras.

1
Motivering Rättar till reglen efter verkligheten. Idag så körs sista finalen ibland med 11 

eller 12 förare. Sedan finns inte "Bump" i el offroad
1

1
1032 11-10-2022 17:53:17 Bifalles Bifalles

1
Namn Kai Koivuranta

1
LoTS-ID 1666

1
Förening Trelleborgs MK

1
Regelbok Tekniska regler

1
Regelparagraf RB-T 9.4

1
Gammal regel RB-T 9.4 Motor

- Endast motorer enligt EFRA handbook Appendix 3 kapitel 2 är tillåtna.
1

Ny regel RB-T 9.4 Motor
- Endast motorer enligt EFRAs eller IFMARs homologiserade listor.

1
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Motivering Anpassning till internationella regler

1

1
1033 11-10-2022 18:00:32 Tävlingsledning bestämmer om 

däck får limmas på sidorna
Tävlingsledning 
bestämmer om däck får 
limmas på sidorna 1

Namn Kai Koivuranta Limma däcksidor
1

LoTS-ID 1666
1

Förening Trelleborgs MK
1

Regelbok Tekniska regler
1

Regelparagraf RB-T 9.8
1

Gammal regel RB-T 9.8 Begränsning däck
- Arrangören anger i inbjudan vilken däckstyp som är tillåten i samråd med 
utskottet.
- Endast 3 par däck på drivande axel är tillåtet att användas under 
tävlingen. Man får endast
klippa bort men inte addera något på däck eller inlägg.
- Märkning av däck kan göras före heat/final eller vid efterbesiktning direkt 
efter heat/final.
- Godkända däck och foam för tävling skall meddelas av arrangören minst 
en månad i förväg.
- Vid brustet hjul kan förare få detta utbytt genom att lämna in det trasiga 
och samtidigt få ett
ersättningshjul med däck i samma kondition som det trasiga, märkt och 
registrerat. Detta kan dock endast göras en gång per tävling. Vid misstanke 
om otillåtet inlägg eller annan manipulering, kan däcket klippas upp för 
inspektion. Detta sker helt på deltagarens bekostnad
- Regndäck: Tävlingsledaren bestämmer om det är regndäck som gäller. 
Då får alla besiktiga in en omgång regndäck enligt inbjudan.

1
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Ny regel RB-T 9.8 Begränsning däck

- Arrangören anger i inbjudan vilken däckstyp som är tillåten i samråd med 
utskottet.
- Endast 3 par däck på drivande axel är tillåtet att användas under 
tävlingen. Man får endast
klippa bort men inte addera något på däck eller inlägg. 
- Limning av däcksidor får endast göras om tävlingsledaren godkänner det.
- Märkning av däck kan göras före heat/final eller vid efterbesiktning direkt 
efter heat/final.
- Godkända däck och foam för tävling skall meddelas av arrangören minst 
en månad i förväg.
- Vid brustet hjul kan förare få detta utbytt genom att lämna in det trasiga 
och samtidigt få ett
ersättningshjul med däck i samma kondition som det trasiga, märkt och 
registrerat. Detta kan dock endast göras en gång per tävling. Vid misstanke 
om otillåtet inlägg eller annan manipulering, kan däcket klippas upp för 
inspektion. Detta sker helt på deltagarens bekostnad
- Regndäck: Tävlingsledaren bestämmer om det är regndäck som gäller. 
Då får alla besiktiga in en omgång regndäck enligt inbjudan.

Limma däcksidor

1
Motivering När man kör pindäck inomhus, så limmas däcksidorna upp. Det är inte 

tillåtet enl. nuvarande regler. Denna regel måste anpassas till dagens 
tävlingar där många vill lima sidorna på framdäcken.

1

1
1034 11-11-2022 7:33:45 Ingen tankning eller användande av 

verktyg ute på banan efter start
Ingen tankning eller 
användande av verktyg 
ute på banan efter start 1

Namn Mikael Skogh 1
LoTS-ID 116606 1
Förening FRCK 1
Regelbok Tävlingsregler 1
Regelparagraf RB 13.8 Race Controller 1
Gammal regel Att reparation av bil eller påfyllning av bränsle inte sker ute på 

tävlingsbanan.
1

Ny regel  Detta sker vid flertalet tävlingar ute på banområdet (Toppning). 1
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Motivering Denna regel måste ses över med att tas bort eller skrivas om eller stå kvar 

å börjar följas vilket som.
1
1

1035 11-11-2022 7:34:39 Inför Park Fermé efter kval Inför Park Fermé efter 
kval och finaler 1

Namn Mikael Skogh 1
LoTS-ID 116606 1
Förening FRCK 1
Regelbok 1
Regelparagraf RB 2.1.1 Tävlingsregler / Bilvändare 1
Gammal regel Endast förare får och måste vara bilvändare.

1
Ny regel Senare i text skriver man om att mekaniker endast får vara bilvändare i exp 

1/5 samt i andra klasser så är det en massa undantag då ska inte denna 
text stå så att ENDAST förare får och måste vara bilvändare.

1
Motivering Senare i text skriver man om att mekaniker endast får vara bilvändare i exp 

1/5 samt i andra klasser så är det en massa undantag då ska inte denna 
text stå så att ENDAST förare får och måste vara bilvändare.

1
1

1037 11-11-2022 8:49:01 Bifalles Bifalles
1

Namn Nils Lindbäck
1

LoTS-ID 10144
1

Förening Älvsbyns AM / Utskottet
1

Regelbok Tekniska Regler
1

Regelparagraf RB-T 3.3
1
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Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
Gammal regel Maximal total längd är 76,00 mm uppmätt från motorns monteringsyta till 

den längsta
punkten på motorn, undantaget lödflikar, kablage och original tillverkarens 
logotyp eller namn.
- Motorstatorens maximala ytterdiameter är 42,00 mm, undantaget 
lödflikar, kablage och
original tillverkarens logotyp eller namn.

 - Axeldiameter får max vara 5,00 mm. 1
Ny regel Maximal total längd är 77,0 mm uppmätt från motorns monteringsyta till 

den längsta
punkten på motorn, undantaget lödflikar, kablage och original tillverkarens 
logotyp eller namn.
- Motorstatorens maximala ytterdiameter är 42,0 mm, undantaget lödflikar, 
kablage och
original tillverkarens logotyp eller namn.

 - Axeldiameter får max vara 5,0 mm. 1
Motivering Mer korrekt längd och anpassning till EFRA.x

1

1
1039 11-13-2022 18:05:52 Godkändes 2021 Godkändes 2021

1
Namn Marcus von Elling

1
LoTS-ID 11182

1
Förening Luleå RC Klubb

1
Regelbok tekniska_regler_radiostyrd_bilsport_2022_1

1
Regelparagraf RB T8.8

1
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Inlämnade Motioner 2022 års RB-Konferens 28 st Bifalles 2022-11-20

Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
Gammal regel Asfalt: - RB konferensen tar beslut om nästa års däck efter förslag från RB-

utskottet. - En typ av slicksdäck för torrt underlag och en typ av mönstrat 
däck för vått underlag. De mönstrade däcken får endast användas efter 
tillåtelse från Tävlingsledare. Nålfilt: - RB konferensen tar beslut om 
säsongsdäck (1/9-31/4), i mån av tillgänglighet. - En typ av slicksdäck och 
en typ av mönstrat däck ska utses. - Godkända däck publiceras på 
www.radiostyrdbilsport.nu - Däcken får inte vara våta eller feta vid start av 
heat. Bör kontrolleras av besiktningsman.

1
Ny regel 1: Vi måste separera regelverket utomhus samt inomhus

I övrigt
Samma text som i 1:10OR  Denna regel gäller endast SM/RM och SC.
- Godkända däck för tävling skall meddelas av arrangören minst en månad 
i förväg och stå tydligt i inbjudan till tävling. 
- Inga sponge - eller skumgummidäck, undantaget insatser som omsluts 
helt av gummidäck, är tillåtna. 
- Märkning av däck kan göras före heat/final eller vid efterbesiktning direkt 
efter heat/final. 
 Vid misstanke om otillåtet inlägg eller annan manipulering, kan däcket 
klippas upp för inspektion. Detta sker helt på deltagarens bekostnad - 
Regndäck: Tävlingsledaren bestämmer om det är regndäck som gäller. Då 
får alla besiktiga in en omgång regndäck enligt inbjudan.

1
Motivering

1

1
1040 11-13-2022 18:13:06 Bifalles Bifalles 1
Namn Marcus von Elling 1
LoTS-ID 11182 1
Förening Luleå RC Klubb 1
Regelbok tekniska_regler_radiostyrd_bilsport_2022_1 1
Regelparagraf RB-T 8.9 Begränsning däck 1
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Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
Gammal regel Endast 2 omgångar (8 st) däck är tillåtet att använda i kvalet. Ytterligare 2 

omgångar (8 st) för
A-finalerna. Underfinalerna tillåts att addera en omgång (4 st) nya däck för 
sin eller sina
final/finaler. Däck från kvalet får användas i finalerna. Vid omkörning av 
heat tillåts inga extra
däck.
- Dessutom tillåts en omgång (4 st) regndäck för både kval och finaler.
- Däck limmade på fälg ska lämnas in till besiktningen för märkning före 
start. Av märkning skall
framgå startnummer, heat och omgång. Lämpligen användes en etikett för 
detta. Kommer en
förare till besiktning efter kört heat med omärkta däck, stryks hans tid och 
däck och fälg

 märkes. 1
Ny regel  - Inomhus: Endast 2 omgångar (8 st) däck är tillåtet att använda för en 

tävling.
 - Utomhus: Endast 2 uppsättningar är tillåtna under kval. För A-finaler får 
ytterligare en uppsättning användas. Däck från kval får användas/sparas till 
final. Vid regn får en uppsättning av regndäck dessutom besiktigas in.

- Däck limmade på fälg ska lämnas in till besiktningen för märkning före 
start. Märkning skall vara av typen så att däck ej kan blandas mellan 
utövare. Numrerade däck eller annat sätt som arrangör anser vara lämplig 
metod skall användas. Vid sk handout skall däcken märkas i senast i 
samband med utlämnande till deltagare.

1
Motivering Reglerna är idag en mix av inomhus och utomhus. Detta som skrivs ovan 

är kutym redan idag inomhus. Utomhus är det samma regler som EFRA 
har i sitt regelverk.
Dessutom motiveras det med att vi inte skall behöva köra på nya däck 4 av 
7 körningar som regeln tillåter idag (>50%). Det är lika för alla men 
billigare! En uppsättning kostar normalt 350-4350 kronor.

Beloppet ser inte rätt ut

1
1

1042 11-13-2022 18:25:48 Bifalles Bifalles 1
Namn Marcus von Elling EFRAS lista gäller EFRAS lista gäller 1
LoTS-ID 11182 1
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Inlämnade Motioner 2022 års RB-Konferens 28 st Bifalles 2022-11-20

Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
Förening Luleå RC Klubb 1
Regelbok tekniska_regler_radiostyrd_bilsport_2022_1 1
Regelparagraf RB-T 6.3 Kaross 1
Gammal regel Lista på godkända karosser publiceras på RB utskottets hemsida, det är då 

EFRA:s karosslista som publiceras. 1
Ny regel EFRA´s lista över godkända karosser är den som gäller. 1
Motivering Det har inte publicerats någon lista på SBF´s sida på flera år. 1

1
1043 11-13-2022 18:29:44 Bifalles Bifalles 1
Namn Marcus von Elling 1
LoTS-ID 11182 1
Förening Luleå RC Klubb 1
Regelbok tekniska_regler_radiostyrd_bilsport_2022_1 1
Regelparagraf RB-T 6.4 Vinge 1
Gammal regel - En Bakre singel vinge tillåts så länge den inte går över karossen profil sett 

framifrån och inte kommer utanför karossens bakersta del. Vingen måste 
passa i en box som mäter 60 mm x mm per sida. 1

Ny regel - En Bakre singel vinge tillåts.
Vingen skall rymmas i en box med innermått 260x60x60mm -Vingen får ej 
sticka ut bakom karossens bakersta del. 1

Motivering Otillräcklig och ofullständig regel. Vilka mått avses med 60 x X?
Denna regel ger att alla dagens vingar är ICKE godkända. Alla dagens 
vingar sticker utanför bilens front-profil. (Profil sett framifrån). Ergo, man 
kan inte på ett enkelt sätt avgöra om en vinge är godkänd eller inte utan det 
kan avgöras av betraktaren. Hur mycket tillåter besiktningspersonen att 
vingen sticker utanför C-stolpen? Är bilens bredd så bred vingen får vara 
eller vad bedöms som godkänt? Detta är en eftergift till EFRA och 
Wolfgang Petermans gamla regel som han vägrade ändra. Om vi inte 
ändrar regeln så kan vi lika gärna ta bort den helt. Så som den är skriven 
idag fyller den ingen funktion. Dagens vingar mäter max 260mm. Det vi gör 
är att vi med detta skapar en regel som går att både följa och kontrollera.

Förslaget även inskickat till EFRA. Svaret från Oddie,  "Varför ändra nåt 
som är 20 år gammalt" var oerhört intetsägande.

1
1

1044 11-13-2022 18:46:10 Ingen däckpreparering på banområdeIngen däckpreparering på 
banområde 1

Namn Marcus von Elling 1
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Inlämnade Motioner 2022 års RB-Konferens 28 st Bifalles 2022-11-20

Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
LoTS-ID 11182 1
Förening Luleå RC Klubb 1
Regelbok tekniska_regler_radiostyrd_bilsport_2022_1 1
Regelparagraf RB-T 6.13 Däck 1
Gammal regel Det är tillåtet att behandla däcken med s.k. ”däcksoppa” under 

förutsättningen att de
kemiska komponenterna i ”däcksoppan” är ofarliga för människan och 
miljön. Ansvaret ligger
hos användare och tillverkare.
- Däcken måste vara delvis luft fyllda och svarta, designen på profilen är fri. 
Så kallade

 spongedäck är ej tillåtna. 1
Ny regel - Däckbegränsning - Maximalt 5 par däck får användas. 

- En uppsättning regndäck får besiktigas in.
- Ingen form av däckspreparering får ske på banan, i bandepå, 
mekanikerdepå eller i anslutning till tävlingsområdet.
- Däcken måste vara delvis luft fyllda och svarta, designen på profilen är fri. 

 - Så kallade spongedäck är ej tillåtna. 
1

Motivering - En begränsning för att få en kontrollerad kostnad för de få utövarna vi har 
idag. 
- Beräkning är gjord för 150 minuters körning (30 min/bakdäck). 
- Detta ger samma förutsättningar för alla. 
- Räknat på fem kval, semifinal och final så är det en minskning med 4.5 (9 
par däck) uppsättningar däck om man som vissa förare sätter på nya till 
varje körning (14 par däck).
'- Dagens däcksoppa, den sk "gocart sprayen" är oerhört lättflyktig och 
cancerogen och är absolut inget vi skall utsätta vare oss själva eller våra 
tävlande för.

1
1

1045 11-13-2022 18:49:56 Bifalles Bifalles 1
Namn Marcus von Elling Både Touring och GT Både Touring och GT 1
LoTS-ID 11182 1
Förening Luleå RC Klubb 1
Regelbok tekniska_regler_radiostyrd_bilsport_2022_1 1
Regelparagraf RB-T 6.3 Kaross 1
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Inlämnade Motioner 2022 års RB-Konferens 28 st Bifalles 2022-11-20

Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
Gammal regel Vid skadad, ej reparerbar kaross kan tävlingsledning godkänna byte till ny 

kaross av samma modell som tävlingen startades med. Lackningen av den 
nya karossen ska till färg och form motsvaras den som byts ut.

1
Ny regel Vid skadad, ej reparerbar kaross kan tävlingsledning godkänna byte till ny 

kaross.
1

Motivering Bifölls redan 2021 men har ej blivit implementerad.

Motivering 2021
Varför skall tävlingsledning godkänna något som ser likadant ut? De 
behöver snarare godkänna om den inte ser likadan ut. Det är ju vid skada 
så den inte längre går att använda som texten förespråkar. DVS, den 
ordinarie karossen går inte längre att använda. För att kunna fortsätta 
tävlingen kanske man lyckas köpa en bättre begagnad av en medtävlande 
eller har en annan liggandes.

1
1

1046 11-13-2022 18:52:26 Bifalles Bifalles 1
Namn Marcus von Elling Inget införande före 2024 Inget införande före 2024 1
LoTS-ID 11182 1
Förening Luleå RC Klubb 1
Regelbok tekniska_regler_radiostyrd_bilsport_2022_1 1
Regelparagraf RB-T 6.11 Tank 1
Gammal regel Tillägg

1
Ny regel Avsteg från EFRA krav om genomskinlig "Catchtank"/skvalptank gäller 

from 2023.
1

Motivering Varför ställa ett sånt krav på förarna?
1
1

1049 11-13-2022 19:53:20 Track: Bifalles Bifalles 1
Namn Michael Hahne 1
LoTS-ID 65387 1
Förening MHF Skarpnäck 1
Regelbok 1
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Regel Motion Notering Grenmöte Notering Konferens Sort
Regelparagraf Ändast delatagare med svensk licens är berättigad start i SM/RM. När 

SM/RM avgörs i 1 tävling.
1

Gammal regel Nordiska förare får delta.
1

Ny regel Ändast delatagare med svensk licens är berättigad start i SM/RM
1

Motivering SM/RM är seednings grundande. Ger inte svenska förar en fair chans att 
köra om seger och seedings poäng. Då vi kör finalstegar. Gör Nordiska 
mästerskapet ointressant. Mer motivation att köra SM om nu kanske inte 
topp förare.

1
1

1053 11-13-2022 23:26:12 Bara Alkylat Bara Alkylat 1
Namn Robert Westholm 1
LoTS-ID 136156 1
Förening Staffanstorp Hobbysällskap 1
Regelbok 1:5 GT och Touring Tekniska regler 1
Regelparagraf Avser hela 1:5 stycket RB_T 6 och 7 1
Gammal regel enligt hela 1:5 stycket RB_T 6 och 7

1
Ny regel Enligt bilaga i länk nedan:  

https://drive.google.com/drive/folders/11LXLo6lxFnm2mRNoDKfAxCTmG_s
pAWn5?usp=sharing.
-Uppdaterat förslag gällande antal motorer och reparation
-Uppdaterat förslag gällande bensin och additiver
-Uppdaterat förslag gällande tankmätning
-Uppdaterat förslag gällande att kunna använda reservkaross i GT
-Förtydligande av regler kring vinge i GT
-Förtydligande av praxis gällande mottagarplacering och servoplacering 
och hållare i GT.
-Ny regel som begränsar antal servon
-Tilläta bensin från macken till GT
-Tillåta att flytta tanken på GT 2017 bilar
-I övrigt ta bort redundant information, och fixa läsbarhet.

1
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Motivering Uppdatera tekniska regler enligt den praxis som gällde 2022, samt 

förtydliga, och förenkla tekniska regler. Motionen är framarbetad utanför 
SHS.

1
1
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