
 
 



Inbjudan Grand Prix de Lilla Paris 

Missa inte vinterns stora händelse för racing historiker. Tävlingarna genomförs 
inte i full överensstämelse med FIA:s internationella och Svenska 

Bilsportsförbundets nationella tävlingsregeler 

1. Arrangör 

Svanberg #13,5 

2. Tillstånd 

Inga alls 

3. Anmälan/avanmälan 

Anmälan senast 24/12-16  

Anmälan görs via mail till undertecknad eller via telefon eller muntligen via besök 
(kaffe ingår då, kanske kaka). 

austin@live.se 

Tel:073-8096299 

Meddela i anmälan hur många Ni kommer, om Ni önskar boende 
(enkel/dubbelrum) och om Ni har särskilda önskemål gällande maten (OBS! Här 
menar jag allergier/vegetarian, inte oxfilé, kantareller mm) 

Avanmälan godtas ej (förutom eget dödsfall) - 

4. Avgifter 

För arrangemanget betalar du endast 695 kronor/pers. Kostnaden är samma för 
samtliga och inget resebidrag lämnas till utländska förare. 

 

 

tel:073-8096299


I avgiften ingår: 

Besök på flygflottiljen F7 Såtenäs, med föreläsning och bildvisning 

Kvällsbuffé ink. dryck fredag  

Inträde Saab bilmuseeum 

Inträde/guidad tur Olidans kraftstation med fallområdet/slussarna 

2 race på asfaltsunderlag (vi står med bilar och utrustning) 

Backtävling (troligtvis också asfalt, ej heller här behöver du ta med egen bil eller 
utrustning) 

Kvällsbuffé ink. dryck lördag  

Föreläsning av kartläsaren Arne Hertz 

2 race på is (vi står med fordon och utrustning) 

Avgiften för allt detta betalas kontant till undertecknad vid ankomst till hotellet. 

För er som behöver boende: 

Kostnader för hotellrum Quality Hotel Vänersborg: 

Enkelrum 500 kr/natt inklusive frukost 

Dubbelrum 600 kr/natt inklusive frukost 

Elluttag finns på hotellrummet och kostar inget extra (OBS! endast 220 volt). 

Varje förare/team/anmälare erhåller ett nyckelkort till enkelrum /två nyckelkort 
till dubbelrum. Inga fordonspass ingår. Eventuella fordon får parkeras gratis på 
parkeringen utanför hotellet. 

5. Organisationskommitté 

Tobias Svanberg, Charlotte Svanberg och Sören Svanberg  

 



6. Tävlingsledning 

Tobias Svanberg 

7. Tävlingsdomare 

Tobias Svanberg 

8. Tävlingsform 

Racing/backe (lag, som sätts ihop av tävlingsledningen) 

9. Tävlingens längd 

Från början till slut 

10. Miljö/depå 

Inga brandsläckare behövs då det finns på hotellet. Miljömatta behövs ej då 
heltäckningsmatta finns. Tänk på att inte överskrida 95 db på natten (dispens till 
98 db för de med enkelrum). Mätningar kommer genomföras. 

11. Deltagande 

Samtliga deltagande skall vara man eller kvinna. I vissa fall godtas även HEN men 
detta skall förankras med tävlingsledningen. Ingen giltig licens krävs så länge man 
inte tänkt skjuta några av de fåglar som häckar i vassruggarna utanför hotellet. 
Samtliga skall också ta med ett gott humör.  

Mycket välkomna önskar 

Svanbergs 

 

 

 

 



Program och tider 

Fredag 3/2 

13:00- Samling Quality Hotel Vänersborg. Fika för sedan gemensam 
avfärd mot F7 Såtenäs. Åter ca 17:00. Obs! Glöm ej giltig 
ID-handling, Utländska medborgare Pass. 

15:00 - (och framåt) Incheckning Quality Hotel Vänersborg 

18:00-  Barhäng med välkomstmingel samt kvällsbuffé 

   (ink. spontandans och frivilliga uppträdanden) 

19:00-20:00  Föreläsning och bildvisning med Arne Hertz    
   (kartläsare åt bland annat Stig Blomqvist, Hannu    
   Mikkola och Armin Schwarz) 

20:00   Kvällsbuffé 

 

Lördag 4/2 

07:00-09:00  Frukost 

09:30-11:00  Race 1 o 2 asfalt 

11:30-13:00  Besök på Saabs bilmuseum 

13:00-14:00  Lunch 

14:30-16:30  Åter hotellet (vila) 

17:00-19:00  Race 3 och 4 på is 

20:00 -  Kvällsbuffé med prisutdelning för årets totalsegrare i  

   1000cc-cupen. 

   (åter barhäng för de som orkar efter dagen bravader)        



 

Söndag 5/2 

07:00-09:00  Frukost 

09:00-11:00  Årsmöte 

11:00-12:30  Backtävling (Asfalt) 

12:30-14:00  Guidad tur på Olidans kraftstation med fallområdet 

14:00 -15:30 Lunch och prisutdelning för helgens tävlingar         

15:30-  Hemfärd                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


