IBA Sweden välkomnar dig till Scandinavian Rally 2020!
Skandinavien i midsommartid, ljust och med lite tur även varmt
Välkommen till detta ”All Inclusive” rally!
Ja det stämmer: Allt ingår i startavgiften!
I startavgiften ingår inte bara start i rallyt utan även middag kvällen före rallyt,
övernattning och frukost!

Format:
24 timmars rally inom Sverige, Norge och Danmark

Klasser:
Senior
Junior

IBA Medlemmar
Öppen för framtida IBA medlemmar

Vem?
Allt du behöver är en motorcykel och en önskan att se nya platser, nya vägar.
Om du ännu inte är medlem i IBA så är du välkommen att starta i Junior-klassen
Juniorer kommer få lite mera tid för vila under rallyt.

Var?
Rally-basen ligger 30 minuter norr om Stockholm på Pensionat Tre Rosor
Namn:
Tre Rosor Pensionat
Adress:
Tre Rosors väg 131
Ort:
195 95 Rosersberg
www.trerosor.se

När?
2020-06-26
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-28
2020-06-28

18:00:
20:00
08:00
09:00
09:00
12:00
13:00

Rally-basen ÖPPNAR
Middag
OBLIGATORISKT förarmöte
START
MÅL
Prisutdelning
Rally-basen STÄNGER

Hur?
•
•
•
•
•

Betala ALL INCLUSIVE anmälningsavgiften
Skicka in din anmälan
Kom till förarmötet
Planera en effiktiv rutt
Kör säkert och ha kul!

Dina verktyg och förberedelser?
•
•
•
•

Du och motorcykeln måste vara lagliga under hela evenemanget
Du och motorcykeln ska vara redo att resa relativt långt
Du behöver en mobiltelefon som kan sända bilder
Du kommer troligtvis behöva någon form av karta, papper eller digital

Enkelt, inte sant?!

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1250 SEK (125€)

Hur anmäler jag mig, för Svenska deltagare:
• Betala 1250 SEK anmälningsavgift till BankGiro 382-2681
Ange ditt namn på betalningen
• Skicka följande information till scanrally2020@ironbutt.se
o Ditt namn
o Vill du ha middag på kvällen 2020-06-26?
o Vill du ha övernattning från 2020-06-26 till 2020-06-27?

Hur anmäler jag mig, för internationella deltagare:
• Betala 125€ anmälningsavgift till:
Swift/BIC HANDSESS
IBAN SE67 6000 0000 0007 6725 2942
• Ange ditt namn på betalningen
• Skicka följande information till scanrally2020@ironbutt.se
o Ditt namn
o Vill du ha middag på kvällen 2020-06-26?
o Vill du ha övernattning från 2020-06-26 till 2020-06-27?

Frågor och svar:
Måste jag ha en dator?
Nej
Måste jag ha en GPS på min motorcykel?
Nej
Är det tillåtet att använda dator, GPS eller andra elektroniska verktyg??
Ja
Kommer jag få koordinaterna till rallypunkterna i ett digital format?
Nej
Kommer det här bli ett roligt och utmanande evenemang?
Ja, det hoppas vi verkligen!

Ytterligare frågor?
Kontakta gärna oss som arrangerar via adressen scanrally2020@ironbutt.se

