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Vad krävs för att få en licens

• Kurs genomförs med 
godkända utbildare. 

• Medlem i en Sbf
ansluten klubb.
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Så här blir du folkraceförare
• Steg 1 är en teoretisk utbildning, med 

genomgång av detta häfte, Gemensamma 
tävlingsregler, Tävlingsregler för folkrace, samt 
Tekniska regler, och hur en folkracebil ska vara 
byggd.

• Steg 2 är för juniorer och de som inte innehar 
körkort, i denna del ska deltagarna få visa sina 
färdighet i att behärska en bil. Detta innehåller 
manöverprov med backövningar, slalomkörning, 
undanmanöverprov, provstarter och allmän 
körning på bana.
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Åldersindelning för folkrace förare

• Det år man fyller 14 år är det tillåtet att träna 
på en prova på/träningslicens, om man 
innehar tävlingslicens i annan sportgren kan 
man träna på denna.

• Från och med det kalenderår föraren fyller 15 

till och med det kalenderår föraren fyller 17 år

får man tävla som junior
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• Senior : Från och med det kalenderår föraren 
fyller 18 år

• Veteran: Från det kalenderår du fyller 50år , 
men deltagandet är frivilligt.
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Bilsportens Regler

För att kunna tävla krävs regler
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Alla regler är skrivna så att följande krav ska uppfyllas

Skapa sportslig rättvisa.

Säkerhet

Underhållning för publiken
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Regelbokens olika avsnitt enligt följande:
G = Gemensamma regler

Gemensamma regler innehåller regler som är gemensam för alla sportgrenar. 

Tävlingsregler FOLKRACE
A. Tävlingsregler Folkrace 
B. Arrangera en tävling Folkrace
I dokument finner du bara de specifika tävlingsreglerna för sportgrenen. 

Tekniska regler för Folkrace I dokument finner du bara de specifika 

tekniska regler för sportgrenen. 

FR Sprint



Bilsportens Regler
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Grundregeln för Folkrace tävling
- Tävlingsbanan måste ligga på inhägnat område

- Tävlingsbanan ska besiktigas av godkänd banbesiktnings-

man i Folkrace  

- Hastigheten bör inte överstiga 80 Km/tim

- Alla bilar är till salu för 8000 SEK efter avslutad tävling         

+ 200 SEK/anbud i expeditionsavgift

- Anmälan/Startavgift Juniorer max 200 SEK, 

Seniorer max 300 SEK
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Om någon, sportsligt eller teknisk, som ej förutsatts 
eller
upptagits i reglerna används så att det framstår som 
osportsligt, är det ej tillåtet.
D.v.s allt som inte uttryckligen finns angivet i gällande 

regler är i princip förbjudet.
Varje sportgrensutskott ansvarar för tolkningar och
anvisningar för respektive sportgrensregler.
Bilstyrelsen ansvarar för övriga regler.
Var i regelboken hittar du denna information?
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Miljö
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Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig
- att vid all verksamhet visa respekt för vår miljö 

- att såvitt möjligt använda bränslen som uppfyller 

kretsloppsprincipen 

- att starkt begränsa bullerstörningar och 

tomgångskörning .

-Titta i regelboken vart du hittar information om miljön?



FR-T 9.5 Miljöanordning

Vid parkering/uppställning i depå, ska under tävlingsbil, finnas 

lämplig anordning för uppsamling av olje- och vätskespill.

Anordningen ska rymma/absorbera minst 10 liter. 

Tät presenning, absorberingsmatta, eller motsvarande skydd, ska 
alltid användas under tävlingsbil på alla 
anläggningar/serviceplatser/depåer. 

Presenning ska vara så stor att den skyddar även vid större spill, 
alltså betydligt större än själva tävlingsfordonet. Eventuellt spill 
på skydde till arrangören anvisad plats. 
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Doping
• Förare, mekaniker och  funktionärer får inte använda alkohol  / 

droger i samband med tävling/uppvisning eller träning. Detta gäller 
från och med att föraren har anm. sig till anbuden är slut. Se G8. 
Alkotest kan förekomma.

• Idrottsutövare får inte använda stimulerande medel, anabola 
steroider eller på annan konstlad väg försöka höja den fysiska eller 
psykiska prestationsförmågan på sätt som är förbjudet enligt RF:s 
dopingbestämmelser.

• Idrottsutövare får inte använda stimulerande medel, anabola steroider 
eller på annan konstlad väg försöka höja den fysiska eller psykiska 
prestationsförmågan på sätt som är förbjudet enligt RF:s 
dopingbestämmelser.
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Berusningsmedel
• All form av alkoholförtäring, nyttjande av droger eller andra 

berusningsmedel är förbjudet i samband med köraktiviteter 
vid administrativ incheckning, tävlingsbesiktning, träning, 
tävling, uppvisning, anbudshantering mm.-Tävlande, 
ansvarig ledare, mekaniker eller funktionär som inom 
tävlings-och depåområdet i samband med träning, tävling 
och uppvisning uppträder så påverkad av alkohol, droger 
eller andra berusningsmedel att det framgår av 
vederbörandes agerande och tal ska avvisas från området 
och anmälas till förbundsbestraffning G14.-Tävlande, 
ansvarig ledare, mekaniker eller funktionär är efter beslut 
av tävlingsledare eller domare skyldig att genomgå 
alkoholtest, drogtest eller test av andra berusningsmedel.
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Berusningsmedel
• Test av alkohol, droger och andra berusningsmedel kan 

utföras tre timmar före till 30 minuter efter framförande av 
fordon i samband med administrativ incheckning, 
tävlingsbesiktning, träning, tävling, uppvisning, 
anbudshantering mm.-Vägran att genomgå denna typ av 
test ska anmälas till förbundsbestraffning G14.-Tävlande, 
ansvarig ledare, mekaniker eller funktionär som genomgår 
alkoholtest och alkoholmätaren visar en 
alkoholkoncentration överstigande 0,1 mg/l utandningsluft 
(0,2 promille) ska diskvalificeras ur pågående träning, 
tävling eller uppvisning. Anmälan till förbundsbestraffning 
G14 ska omedelbart ske.-Disciplinnämnden som första 
instans ska omedelbart som anmälan kommer in till 
nämnden påbörja utredning.
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Rätten till reklamplats 
för förbund/arrangör

• På framdörrarnas övre del, dörrens 
bredd x 12 cm. 

• På vindrutans överdel, vindrutans 
bredd x 12 cm. 

• Arrangör skall i inbjudan eller senast i 
startbekräftelsen, ange om dessa 
reserverade ytor tas i anspråk. 

• Får utnyttjas av bilens ägare, om de 
inte tas i anspråk av förbund eller 
arrangör. 

• Arrangör kan i inbjudan ange om 
möjlighet till friköp av reklam finns. 

• Förbundsreklam kan inte friköpas. 

2019-03-18 25



Rätten till reklamplats 
för den tävlande

• På bilens karosseriytor, samt på 
vindrutans överdel med en banderoll på 
vindrutans bredd x 12 cm om inte 
platsen tas i anspråk av förbund eller 
arrangör.

• All reklam ska vara fackmässigt utförd 
samt präglad av god smak, balans och 
måttfullhet. Det gäller förarens 
personliga utrustning, tävlingsbil och 
teampersonal samt övrig utrustning som 
medförs och håller synligt inom 
tävlingsområdet. 

• Lagbestämmelser eller motsvarande, 
rörande reklamens innehåll och 
utformning ska följas strikt.    
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Partipolitiska budskap

• Reklam med partipolitiska logotyper eller 
budskap är förbjudna vid samtliga 
arrangemang.
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Folkrace bana
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Tävlings Inbjudan
• Var hittar man tävlingsinbjudan?

Utskottets plattform – www.sbf.se – anmälan    
online eller distriktets hemsida.

• Hur anmäler man sig till en tävling?

www.sbf.se – Utskottets anmälan online
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http://www.sbf.se/
http://www.sbf.se/
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Efteranmälningsavgift kan förekomma på 250 SEK

Har du anmält dig till en tävling och har fått förhinder

måste man ringa och avanmäla sig 48 timmar före start, 

för att undvika betala en WO-avgift på 500 SEK



Tävlings Dagen
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FR 3.0 Depå
• FR 3.1 Parkeringsdepå

• Börja med att söka upp en ledig plats i depån.

• Ingen provkörning med tävlingsbilar är tillåten inom 
parkeringsdepån.

• Högsta tillåtna hastighet är gång fart.

• Motordrivna fordon, typ moped, cyklar eller 
liknande, är förbjudna inom tävlingsområdet. 
Förseelser rapporteras till tävlingsledaren. Gäller inte 
arrangörens tjänstefordon.

• Miljökrav enligt G 2.4
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Tävlingsdagen
• Tävling startar i och med att incheckningen öppnar.

Vid incheckning ska 
-Tävlingshandlingar, licens och giltig legitimation uppvisas.
-Licensklass och klubbtillhörighet ska vara lika som den i
anmälan till tävlingen.

• Om Junior saknar giltig legitimation, ska annan person 
kunna styrka identiteten.

• Efter avslutad incheckning omfattas du som tävlande och 
teamets medlemmar fullt ut av gällande tävlingsregler.

• Glöm inte att det är MAX GÅFART I DEPÅN 
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Tävlingsdagen
Förarsammanträde
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• Närvaroplikt

• Upprop/kvitteringslista

• Information

• Frågor

Innan förarmötet ska alla förare ha gått runt banan.



Anslagstavlan

Här hittar du information om.

• Tillstånd för tävlingen

• Inbjudan

• Pm

• Startlista

• Heatlistor

• Ev varvprorokoll

• Resultatlistor

• Ev. bestraffningar
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Körregler
• Föraren skall uppträda på ett sportsligt sätt
• Förbjudet att köra mot banans färdriktning 
• Stopp på bilen, lämna bilen & sätt dig själv i 

säkerhet.
• Förbjudet att laga bilen ute på banan
• Teknisk fel på bil under heat, kör i depå för 

reparation.

• Förare på ordinarie bana har företräde om 
alternativspår används vid tävlingen. 
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Starten
• Det är deltagarens ansvar att i god tid vara framme vid den markerade 

startuppställningsplatsen och vara klar för start i sin tävlingsbil. Från det att bilen 
infunnit sig på startplattan, är hjälp från andra än startpersonal inte tillåtet. Om 
deltagaren är sen ställs denne under 2-minuters regel efter tävlingsledarens beslut. 

• Detta meddelas via högtalare eller ljudsignal och betyder att deltagaren har 2 
minuter på sig att infinna sig till startuppställningsplatsen. 

• Om deltagare med bil inte infunnit sig inom denna tidsfrist, kommer denne att 
nekas start. 

• Eventuell reserv kan gå in i tävlingen efter det att ordinarie deltagare frånsagt sig 
sin plats eller kommit för sent till startuppställningsplatsen. 

• Då deltagaren ställt upp på sin plats på startplattan står han/hon under startens 
kommando. 

• När tävlingsfordonen är uppställda på resp. startplatser visas ”Ready to 
Race”skylten, i och med detta ska den tävlande vara klar för start. 

• Startmetod ska framgå av tävlingsinbjudan, exempelvis ljussignaler rött respektive 
grönt ljus alternativt blå gul nationsflagga. 
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Tjuvstart/otillåten start
• Av tävlingsledningen utsedd faktafunktionär beslutar 

om tjuvstart har skett. 

• Rödflaggning av heat efter tjuvstart ska vara gjord     

innan varv nr 2 påbörjats. 

• Vid tjuvstart gäller omstart. 

• Endast en förare per starttillfälle kan bestraffas för 
tjuvstart. Föraren meddelas via observationsflagga. 

• Reserver får inte sättas in vid ny omstart 

• Bestraffningsåtgärd ska anges i tävlingsinbjudan. Om 
inget annat anges, gäller omstart. 
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Om du har rullat i ditt heat så måste 
man:• Uppsöka 

läkare/sjuksköterska 
innan nästa heat.

• Kan du inte komma till 
ditt nästa heat måste du 
meddela detta till 
tävlingsledningen.

• Om du rullat i ditt heat 
får inte bilen vändas 
rätt så du kan fortsätta.
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Vilka flaggor/ljus
har vi att rätta oss efter
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Klart för start

• Visas när tävlingsfordonen 
är uppställda på 
respektive startplatser. 

• När skylten visas ska den 
tävlande vara klar för 
start. 

• Se respektive 
sportgrensregler för 
detaljerade uppgifter. 
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Starten kan  ske med ljusstart eller flaggstart
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Grön flagg

• Banan klar

• Flagga ska vara rörlig och ljus ska 
vara blinkande.

• Signalen fungerar som 
kommunikation mellan 
tävlingsledningen och posteringar 
vid klarställning av bana. 

• Information om att banan åter är 
klar efter händelse som förorsakat 
gul flagga/ljus. 
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Gul flagg= fara på banan

• Flagga ska alltid vara rörlig och ljus ska 
vara blinkande. Signal att fara föreligger. 

• Visas normalt endast på postering 
omedelbart före faran. 

• Aktiveras av postering eller på order av 
• tävlingsledningen. 
• Signalering kan ske på två olika sätt: 
• 1.Enkel flagga/ljus: Sänk farten, 

omkörning är förbjudet, var beredd  att 
ändra spårval. Det finns en fara bredvid 
eller delvis på banan. 

• 2.Dubbelflagga/ljus: Sänk farten markant, 
omkörning förbjudet, var beredd att ändra 
spårval eller stanna. 

• Det finns en fara som helt eller delvis 
blockerar banan eller funktionärer arbetar 
på eller bredvid banan. 

• Se respektive sportgrensregler för 
detaljerade uppgifter. 
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Långsamtgående 
fordon/bärgning

• Tjänstefordon på 
banan efter 
avslutat heat 

• Behöver ej vara 
svängande 
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Röd flagg

• Flagga ska alltid vara rörlig och ljus ska 
vara blinkande. 

• Används för att stänga banan inför tävling 
eller för att stoppa pågående tävling. 

• Aktiveras på order av tävlingsledningen 
och signalen ska visas vid alla posteringar 
runt banan. 

• Vid pågående tävling betyder 
flaggan/ljuset att allt tävlande upphör, alla 
bilar ska omedelbart sänka farten, 
omkörningsförbud råder, vara beredda på 
att stanna och att under största 
uppmärksamhet fortsätta till annan 
anvisad plats för vidare instruktioner. 

• Flaggan/ljuset används i vissa sportgrenar 
vid tjuvstart, omstart sker omgående. 

• Bestraffning utdelas enligt respektive 
sportgrensregler. 
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Observation

• Flagga/ljus ska visas fast 
kompletterad med den tävlandes 
startnummer. 

• Signal aktiveras av 
tävlingsledningen och visas 
vidhuvudpostering. 

• Information till tävlande med visat 
startnummer att observera

• observation föreligger och att 
tävlingsbestraffning kan utdelas. 

• Den tävlande får fortsätta, men ska 
efter avslutning ta kontakt med 
tävlingsledning för att bli 
informerad om orsaken till 
observationen. 
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Tävlingsbestraffning/ svart flagg.

• Flagga ska visas fast kompletterad med 
den tävlandes startnummer. 

• Signal aktiveras av tävlingsledningen och 
visas vid huvudpostering. 

• Information till tävlande med visat 
startnummer att tävlingsbestraffning 
utdelats. 

• Den tävlande ska ovillkorligen köra av 
banan till av tävlingsledningen anvisad 
plats för information om 
tävlingsbestraffning. 

• Signalen visas maximalt under två varv 
oavsett om den blivit respekterad eller 
inte. 

• Om signal inte respekteras kan 
bestraffning för detta utdömas. 
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Teknisk 
information/tekniskflagg

• Flagga/ljus ska visas fast 
kompletterad med den 

• tävlandes startnummer. 
• Signal aktiveras av 

tävlingsledningen och visas vid 
huvudpostering. 

• Information till tävlande med visat 
startnummer att tävlingsbilen har 
tekniska problem som är farliga för 
den tävlande eller andra och att 
fordonet ska stanna omedelbart på 
anvisad plats. 

• Signalen visas maximalt under två 
varv oavsett om den blivit 
respekterad eller inte. 

• Om signal inte respekteras kan 
bestraffning för detta utdömas. 
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Teknisk flagga
• Trasig vindruta eller sidoruta på förarsidan 

• Huv/bagagelucka som ej sitter fast

• Dålig sikt (smutsig ruta) etc.

• Ljuddämpare saknas

• Brand i bilen

• Öppna dörrar
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Målflagg/målgång

• Alla som får målflagga 
har placerat sig i heatet.

• Man kan bli av flaggad 
fast man ej kört sina varv.

• Heatet avslutas 2min 
efter första bil som fått 
målflagga

• Flagga ska vara rörlig och 
ljus ska vara blinkande
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Efter tävlingen
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• Prisutdelning/tävlingsklädsel
• Anbud
• Städa efter dej i depån !!!!



Anbud

2019-03-18 63

Alla bilar som deltagit i tävlingen kan man lägg anbud på om 

uppnått ålder för att köra folkrace. 

Varje fysisk närvarande person som uppnått ålder för att tävla i 

folkrace har rätt att lägga anbud på tävlingen.

Man kan lägga obegränsat antal bud på obegränsat antal 
tävlingsfordon vid ett och samma tillfälle med endast EN(1) 
kontantinsats på 8000 SEK per tävlingsfordon som anbud läggs 
på. Eller på egen bil med startbekräftelse eller motsvarande som 
föraren har erhållit av arrangerande klubb. 

Varje anbud kostar 200:- i exp.avgift.

Delar man bil får båda förarna använda startbekräftelsen istället 
för pengar i anbudskuveret.



• FR 10.5 Protest föranledd av anbudsförfarande
• Protest mot regelbrott enligt FR 10.3 och FR 10.4, och som avser 

hanteringen av anbud - från inlämningen till dess anbudsgivningen 
är slutförd - behandlas som ett förenklat protestärende. 

• Vem som helst som lagt ett anbud, eller vars anbud inte godtagits, 
kan lämna en protest enligt denna regel.

• Detta sker genom en muntlig hänvändelse till domarordföranden. 
Denne prövar ensam skälen för protesten. 

• Beslut ska omgående lämnas muntligt till den som protesterar.
• Beslut, och skäl för detta, ska snarast anslås på den officiella 

anslagstavlan. 
• Prövningen är utan avgift och beslutet kan inte överklagas. 
• Övriga regler för protest kan inte åberopas.
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Vad får köparen med när bilen är såld

• En uppsättning av utrustning som varit monterat på 
bilen under tävlingen följer med bilen, det enda man 
får ta bort är sin personliga utrustning som stol , bälte 
bältesöglor, skyddsnät och ev. ratt (om man har en 
passande ersättnings ratt att montera i stället). 

• Vagnboken ska överlämnas vid anbudsdragningen.

• Är vagnboken ner klottrad/ lortig vid över lämnandet 
så får säljaren betala 4oo:- för ny vagnbok till den nya 
ägaren.
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Bestraffningar
• Vem kan bestraffas?

– Föraren och hans medhjälpare (alla?)
– Endast föraren kan tävlingsbestraffas.
– Medhjälpare/teampersonal som bryter mot

tävlingsregler kan förbunds bestraffas.

• Vad kan bestraffas?
– Brott mot körreglerna
– Brott mot säkerhetsföreskrifterna
– Osportsligt uppträdande
– Brott mot miljöreglerna
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Bestraffningar
• Vad blir straffet ?

– Varning

– Grov Varning

– Poängavdrag 

– Uteslutning

– Böter

– Förbundsbestraffning

• Tävlingsledningen utdelar bestraffningar.
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FR 8.0 TÄVLINGSBESTRAFFNING 
Se även G 15. 

FR 8.1  Förseelser och påföljder under tävling 
Tävlingsledaren utdömer tävlingsbestraffningar under pågående tävling. 
 
Gällande bestraffningsskala: 
 
 

 
 
 
 
 

Förseelse Bestraffning Påföljd 

Fordonet/personligutrustning 
överensstämmer inte med reglerna 

Enligt FR-T  

(Tekniska 
regler) 

Den tävlande nekas start 

För sen till startuppställning Enligt FR 7.4 Uteslutning från heat 

Om deltagare med bil inte infunnit sig inom 
denna tidsfrist 2 minuters-regeln. 

Enligt FR 7.4 Uteslutning från heat 

Vid den första tjuvstarten i kvalomgång Enligt FR 7.5 Varning, står under observation, 
eller enligt  inbjudan 

Vid den andra tjuvstarten av samma 
tävlande i kvalomgång 

Enligt FR 7.5 Uteslutning från heat, 

Använt framförvarande bil som broms Enligt FR 7.0 Uteslutning från heat 

Avsiktligt köra på annan bil Enligt FR 7.0 Uteslutning från heat 

Avsiktligt hindrat medtävlande att köra om Enligt FR 7.0 Uteslutning från heat 

Kör utanför banan med avsikt att tjäna 
placering 

Enligt FR 7.0 Uteslutning från heat 

Hög hastighet till och från tävlingsbanan 

samt i depå 

Vid grov förseelse 

Enligt FR  3.1 1500 SEK i tävlingsböter 
straffavgift 

Diskvalifikation 

Ej kört alternativ spår Enligt FR 7.0 Uteslutning från heat 

Om giltig vagnbok saknas vid ägarbyte Enligt FR 10.3 1000 SEK i tävlingsböter samt  
400 SEK till nya ägaren för en ny 
vagnbok. 

Kastad hjälm  500 eller 1000 sek i straffavgift 

Tävlingsbilen finns inte kvar på 
tävlingsområdet när anbuden har 
offentliggjorts 

FR 10.4 25 000 sek i straffavgift 

Ej respekt för gulflagg FR 7.0 Uteslutning ur heat 

Kört mot svartflagga FR 7.7.2 Diskvalifikation ur tävlingen 



Straffavgift

Max 25 000 KRONOR

Avgiften ska betalas senast den första 
bankdagen efter det att beslutet meddelats den 
tävlande och denne får inte delta i en tävling 
förrän avgiften är betald och bokförd på 
mottagarens konto. Se G 1.7.
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Protest
Vad är en protest?

Hur går protestförfarandet till?

Var hittar jag information om detta.
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• Protest är en prövning på tävlingsplatsen avseende en 
händelse som gäller tävlingsbestraffning, utebliven 
sådan eller tillämpningen av tävlingsregler och ska 
alltid åtföljas av protestavgift.

• Teknisk protest ska vara riktat mot en 
specificeradregelavvikelse.

• Tävlingsfordon som enligt teknisk chef inte uppfyller 
kraven för deltagande i tävling ska av 
tävlingsledaren/tävlingsledningen meddelas 
startförbud. Detta förbud kan endast omprövas genom 
protest.
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Rätt till protest
• Tävlande eller protestombud som angetts genom 

mekanikeranmälan får protestera 
• Anmälan som av protestombud ska göras vid 

incheckningen till tävlingen på den s.k. 
mekanikerblanketten.

• En protest är individuell, vilket även gäller för 
tävlande i samma ekipage.  

• Protest ska vara skriftlig och undertecknad av den 
• tävlande/protestombud, men får lämnas av 

annan person. 
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Inlämning av protest 
• Protest ska inlämnas till tävlingsledningen, som inte ska 

göra någon prövning av sakinnehåll eller tidsfrist utan 
enbart notera tiden för mottagandet, ta emot och 
kvittera protestavgift och omedelbart överlämna 
protesten till domarjury. 

• Om annan funktionär ska ta emot protest, eller om 
särskild plats för mottagande arrangerats, ska detta 
anges i tävlingsinbjudan eller PM.

• Protestavgift 

Juniorer 500kr

Seniorer 1000kr 
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⚫ Vad kan föraren protestera mot?

⚫ Vilka tidsfrister för protester finns?

Protester

Protest gällande Delges senast

Medtävlandes behörighet 1 timme före första tävlingsheat

Tävlingens genomförande 1 timme före första tävlingsheat

Beslut av Teknisk Chef 15 min efter beslutet delgivits

Fel och oegentligheter 

efter genomfört 

tävlingsheat

15 minuter efter fastställt och signerat delresultat i 

tävlingsheat.

Placering i resultatlistan Delresultat 15 minuter och slutresultat 30 minuter 

efter offentliggörandet av preliminära resultatlistan.

Bils behörighet 30 minuter efter offentliggörandet av preliminära

resultatlistan.



⚫Teknisk kontroll av bilen (Besiktning)
–Sker på anvisad plats.

–Endast förare & bil skall närvara vid besiktning

–Juniorer kan ha målsman med vid besiktning
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Personlig Skyddsutrustning

• Godkänd hjälm

• Balaklava

• Stödkrage för tävlingsbruk eller FHR/Hans skydd

• Godkänd Min 2 lagers tävlingsoverall

• Halvlånga handskar av flamsäkert material

• Skor av käng typ i flamsäkert material

• Stol Fia godkänd

• Bälte 4 eller 6 punkts  Fia eller Sfi klassat. 

• (Skyddsnät, ratt, förarnät)

• Pulversläckare 6kg
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• Var i regelböckerna hittar du informationer 
om personlig utrustning?

Folkrace tekniska regler
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Overallen ska vara godkänd enligt någon 

av följande: 
(godkännandenummer ska finnas angivet på overallen 

fastsydd etikett eller broderat direkt på overallen) 

1.Minst  2-lagers FIA  1986 standard eller Norm 8856-

2000 overall.

2.Minst  2 lagers EN 533 index 3 overall

3.Minst  2 lagers UNE EN ISO 15025

Föraroveraller märkta CIK FIA är inte godkända i 

folkrace.

Overallen skall vara hel och ren.

Flamsäker overall
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Hjälm

Den hjälmvikt som anges är totalvikten, vilket inkluderar all typ av 

extrautrustning på hjälmen såsom skärm, visir mm.

Integralhjälm tillåts ej i Folkrace.

1200gr

Hans/FHR-skydd 

1900gr
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En hjälm kan du köpa på bilsport ,cykel, skoter eller andra 

affärer som säljer hjälmar under förutsättning att hjälmen är 

märkt med ett godkännande märkning enligt ECE 22.05 och 

ECE/R 22.05 får användas i folkrace
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Balaklava

Ca: 300 kr
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Skor

Ska skydda hela foten inkl. vristen (kängtyp) i flamsäkert 

material yttersulan kan vara av gummimaterial.
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Handskar

Ska täcka handleder och gå omlott på overallen.

Skall vara av flamsäkert material
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FR-T 6.8.2 Skyddsnät

Skyddsnät av textilmaterial, är tillåtet att montera på 

skyddsbågens förarsida. Nätet skall ha en maskstorlek av högst 

50 mm och en trådtjocklek av minst 2 mm. Nätet skall vara väl 

fastsatt, men samtidigt lätt att passera.

200 > 450 kr
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FR-T 6.9  Förarstol

Stolen ska vara FIA godkända (får vara överårig) av typ tävlingsstol, 

byggd/konstruerad som en fast enhet avseende 

sittdel/rygg/nackskydd. Den skall vara hel och ren. Uttag eller 

försänkning för bälte ska finnas så att midjebältet ligger fast mot 

höftbenet. När föraren sitter i stolen ska huvudet ha stöd mot stolens 

övre del. Stol ska vara väl fastsatt, med 4 st M-8 bult med 

sexkantskalle/ insexskalle, justeringsmöjligheter får finnas. Vid 

användning av bult för fastsättning av stolens underrede i karossen, 

ska denna vara genomgående. Stolen skall kunna demonteras med 

handverktyg. (Får ej vara fastsvetsad.)
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FR-T 6.11 Säkerhetsbälte

Säkerhetsbältet skall vara av 4-punkts eller 6-punkts typ.

4-punktsbälte: Bälte med två axelband och ett midjeband 

samt ett lås. Antal fästpunkter ska vara två för midjeband 

och två för axelbanden.

6-punktsbälte: Bälte med två axelband, ett midjeband och 

två för benen samt ett lås. Antal fästpunkter ska vara två för 

midjeband, två för axelband och två för banden mellan 

benen. 

Axelbandens infästning ska sitta så högt som möjligt, dock 

ej högre än axelhöjd.
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Bältet skall monteras enligt denna skiss. För att fungera som det 

skall.
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Skall det se ut så här?
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Om bältets infästningspunkter sitter genom karosseriplåt,

skall en bricka, minst 2 mm tjock och minst 40 cm² i storlek,

monteras på motsatt sida.

Dimensionen på bult och mutter, samt gänga på 
infästningsögla, skall vara 7/16 UNF.

Endast infästningsöglor av typ som är avsedda 
för bälten skall användas.
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Hur man ser att det är en felaktig FIA Märkning

Inget mellanslag mellan A och D
äkta FIA D
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Tekniska regler
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FR-T 0.0 Tillåtna bilar

Samtliga täckta av bilfabrikant serietillverkade person- eller 

combibilar som är/har varit typbesiktigade i Sverige. Med 

chassi i stål eller järn. S.k. minibuss (lastbil), SUV , limousin 

är inte tillåten.
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Bilen
• Avregistrera bilen
• Kolla motor, växellådan, bromsar & stötdämpare
• Bilen utrensad
• Laga rost, täta kupé utrymmet
• Förstärk infästningar till skyddsburen
• Montera skyddsburen
• Sätt in stol och bälte
• Sätt fast batteri och bränsletank
• Huvar och dörrlås
• Bogseröglor
• Ljuddämpare
• Rutor
• Bilen besiktigas av godkänd vagnboksutfärdare
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Vindrutetorkare & spolning med god kapacitet ska finnas.

Är bilen original utrustad med 2st v -torkare skall dessa bibehållas och

vara väl fungerande.

Spolarburk får endast rymma 10 liter och endast innehålla vatten om 

den sitter i kupén.

Spolar burken skall vara väl fastsatt med minst 8mm bult.
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FR-T 7.3 Strålkastare/lyktor

Två (2) stopplyktor bak, som avger rött sken när bromspedalen 

ansätts, skall finnas med lysande yta min 40 cm²st samt glödlampa, 

min 18 w max 21 w i vardera lampa.

Om bromsljus av diodtyp används skall den lysande ytan vara min 

40cm2 /st och styrkan motsvara 18-21 W.

Originalbelysningsarmatur skall bortmonteras och därvid uppkomma 

hål täckas med plåt.

Om hålen användes för ventilation skall de täckas med nät.

2019-03-18 109



FR-T 3.5 Batteri/El

Endast personbilsbatteri är tillåtna. Batteri ska monteras i motor- alt. 

bagageutrymme. Batteriet skall vara brand och läckage säkert avskilt 

från kupéutrymmet.  Batteriet ska vara väl fastsatt med anordning av 

metall. Underram ska finnas, samt bygel eller överram. Överdelen av 

batteriet ska täckas med isolerande material. 

Elledningar och manöverorgan är fritt. 

Extra isolering ska finnas där ledning är dragen genom hål i plåt.
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.

FR-T 3.6 Huvudströmbrytare

Samtliga bilar skall vara utrustade med mekanisk huvudströmbrytare.

Den ska bryta all elektrisk ström/spänning samt stoppa motorn. Den 

ska vara lätt åtkomlig såväl inifrån som utifrån. 

På utsidan ska den vara placerad på den undre delen av vindruteramen 

på förarsidan och vara väl utmärkt med en blixt i avvikande färg.
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FR-T 3.2 Bränslesystem

Endast ej skarvade bränsleledningar får fritt dragas inne i bilen, 

dock ej i anslutning till annan ledning. Ett avstånd om minst tio (10) 

centimeter skall finnas. Torpedgenomgångarna skall göras med 

tätslutande bussningar. Alla ledningar skall vara väl klamrade.

Original bränseltank skall demonteras och ersättas med annan 

tank om max tolv (12) liter av metall, väl fastsatt med svets eller 

M8 bult, minst 30 cm från karossida. 
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Bogserögla

Bogseröglan skall vara av en 

kraftig wire eller kedja och den 

skall sitta lättåtkomligt och ha en 

innerdiameter på minst 60mm.
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FR-T 9.2 Vikter/Ballast

Ballast är tillåten och får monteras i bagageutrymme, minst 25 cm 

från karossens yttre begränsningslinje.

Den skall vara väl fastsatt i chassie/stomme, med hjälp av bult och 

mutter, min M10. 

Ballast skall vara massiv och enhetlig.

Ballast får ej kombineras med vätskor, typ 

kylarvatten/spolarvätska.
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⚫FR-T 0.3 Vagnbok

Vagnboken är en värdehandling som skall vara 
hel, ren och läslig. Endast godkänd 
vagnboksutfärdare eller tävlingstekniker äger rätt 
att skriva i eller på vagnboken.
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⚫Nybyggd bil:
Vagnboksutfärdare i FR, ska besikta och godkänna bilen, 
utfärda vagnbok, och montera kontrollmärket på främre 
torpedvägg. Kostnaden ska vara  300 SEK, för vagnboken 
plus arvode 100 SEK för besiktning och eventuell 
reskostnad, enligt skatteverkets skattefria regler. .
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3-årsbesiktning:

Alla folkrace bilar skall besiktas med tre (3) års mellanrum. 

Kostnaden skall vara högst 100 SEK. Detta innebär att bilar med en 

vagnbok utfärdad före 2016 måste besiktas före första 

tävlingstillfället år 2018 för att kunna delta.

Vid varje vagnboksbesiktning skall ny torpedlapp monteras och den 

gamla tas bort

Observera att bilen måste ombesiktas av en godkänd 

vagnboksutfärdare. 

De bilar som inte är besiktade enligt ovan skall nekas start.

Bilar med liknande återkommande anmärkning i 

vagnboken kan nekas start.2019-03-18 123
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• Folkracesprint är likt rally eller backtävling där 
man kör en sprint-sträcka på tid en och en. 
Folkracesprintbilarna kan vara byggda enligt 
traditionella folkracereglementet eller i en 
enklare form enligt sprintreglementet. I sprint 
kan man även dela bil både i samma klass 
samt överklasserna för att hålla nere 
kostnader. 
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Tävlingsform
• Man åker en och en på tid.

• Flera förare kan dela på samma bil i samma 
klass eller olika klasser. 

• Banunderlag: Grus , Asfalt , Betong, Snö och 
is. Kan kombineras eller var för sig. 
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Bilar

• Bilar besiktade enligt det vanliga tekniska 
regelverket.

• Bilar besiktade enligt FR Sprint regelverket.

• Båda till salu för 8000 sek.
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• Förändringar i det tekniska regelverket 
gentemot ”traditionell” folkrace.
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• FR-T 6.2 Stötfångare

• Integrerad stötfångare eller grill och 
stötfångare fram och/ eller bak kan bibehållas. 
Lampor och blinkers skall demonteras och 
hålen efter dessa skall täckas med plåt / plast. 
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• Om bakljusen används som bromsljus kan 
dessa bibehållas på original plats.
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Lycka till!


