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egier for  ~ F ~ k e n f a n / i n g e n  
gallande ett varidringspris for automobiler och ett for mo- 
torcyklar jamte 2:dra, 3:dje och 4:de pris och Bppen for 
klubbens medlemmar. 

Vandringspriset tillfaller den bil- resp. motorcykelfo- 
rare, som erhlller liigsta poangsurnman och skall for att 
bli stiindig egendom erovras tre ginger oavsett vagn och 
ordningsToljd 

OrganisationskommittC. 
Handl. Viktar Andwsson, Viigmastare Johanmres Qlsson, 

Akeriag. Vilhelm Olsson, Handl. J. N. Malmsten, Larare 
C. J. Mellstrom, Handl. Elis Wennerlund och Red. Sven 
Vitalis. 

Prisdomare. 
Ink6psChef G M a  Swnson, Handl. Vktor Anderson 

1 och Handl. J. N. Malmsten. 
I Evlingsledare. 

Verkstaddg. Johan Olson, lnkopschef Gosta Sven- 
son och Handl. Elis Wennerlund. 

< .  .hltagare 
T&rli$gen L 6ppen for \aa* medlem itv Fryksdalens 

Motorklubb. 

PiivHRgens art. 
Tivlingen Lr en precisionstivling med forarprov. 

Klassindelning. 
Klass I A och B omfattar automobiler. 
Klws 11 A och B omfattar motorcyklar. 

TiivlingsstrHckor. 
A clrka 30 mil. B crrka 15 mil; 
Tavlingsstriickorna aro hemliga intill starten. 

Kontrollstationer. 
Samtliga kontrollstationer aro hemliga. For A-drac- 

kan ar en timmes uppehill etMDdaad H lamplig kontroll- 
station 

1AaAphQlftart. 
Varje tlvlande enWler ett I r ~ o l l k o r t ,  vilket skall 

framvisas vid k o n t r o l ~ m e r n a .  

'* 
DH rod dagg vism, Pr den kvhnde skyldig att rned 

bibehgllen korhastighet k h  fFm till platsen for stoppsig- 
nalen och dar framvisa sitt kontrollkort i och for piteckning. 

Hastighet. 
Genomsnittshastigheten hilles hemlig intill starten, den 

kan av tavlingsledningen varieras p i  de olika etapperna, 
rned flera hastigheter pH samma etapp, dock ei hiigre an 
lagstadgad hastighef. 

Start. 
Starten ager rum vid Hotell Nilsson i Sunne kl. 8 

fm. och starta samtliga rned 10 rnin. mellanrum. Startav- 
giften I r  5 kr. Efteranmalda erllgga dubbel startavgift. 

Prisbediimning. 
Tavlingen ar en precisionstiivling md. forareprov och 

Hro foljande bestiimmelser lika for klass I och I1 ( tval  A- 
som B-striickan). Som idealtid giiller den beraknade tiden 
for varje etapp. 

FBr klas  I A och B I r  en prickfri marginal av en 
minut fore och en rrrinut d t e r  kiiknad tid medgiven samt , 
for klass I1 A och B en ddan marginal av 2 min. fore . 



och efter beraknad tid. Dgrefter belastas tiivlande rned en 
prick for varje over- .eller underskjutande minut. Pibo jad 
minut raknas som hel. 

For att tavlandes prestationer skall upptagas till be- 
damning Iller: 

1) 54 tt hava passerat alla kontroller i ratt ordning. 
2) Att hava fullfiiljt tavlingen pi? ett och samma 

fordon, samt 
3) Att for dettas framforande icke hava anlital fram- 

mande hjalp. 
Prisdomarnas beslut ar definitivt. Tavlande, som en- 

ligt prisdomarnas formenande forhillit sig inkorrekt, kan 
diskvalificeras. 

Order. 
Alla order aro skriftliga. 

Kartor. 
Bedbmningen sker efter generalstabens kartor med av 

K. A. K. inlagda vigavstAnd 1929 Hrs reviderade upplaga. 
Kartblad, som skola anvandas vid tavlingen aro: 
Arvika 70, Karlslad 7 1, Eda 79, Uddeholm 80. Dessa 

kartblad Hligger det foraren i farvag anskaffa. 
Protestriitt. 

Protester mot prisdomarnas beslut skola irigivas skrift- 
ligen och Hffijljas av 50 kr. samt vara inllmnade senast 
den 1 sept. kl. 12 middag 

Befinnes protesten vara berattigad iterlamnas protest- 
avgiften. 

Allmiinna tiivlingsbestiimmelser. 
Tavlande skall i god tid och senast 30 min. fore 

starten anmala sig hos vederborande funktionlrer. 
Kontrollant, som utses av tivlingsledningen, medfbl- 

- -d_=~k-~g2ch -- _W- d a  - -  gvlande -..--- ej begapa - - sig av kart- 
+- - asare. 

Tavlande, som forsummar staden, startar sist i sin 
klass wmt belastas rned 5 prickar extra. 

SA snart startsignal givits, anses den tiivlande ha star- 
tat och mlste darfor omedelbart bereda plats for nastkom- 
mande. 

UppehHll for trafikhinder &om t. ex jarnvagsBver- 
giingar eller dyl. f i  giiras och antecknas tiden hidor av 
kontrollanten. Forare av solomaskin skall pH heder och 
samvete uppgiva sldant uppehill. 

Tavlande uppmanas att iakttaga ett korrekt och han- 
synsfullt upptriidande under tivlingen. 

Tavlande, sorn upphinnes av annan tiivlande och ge- 
nom signaler uppmanas att hHlla Ht sidan for forbipasse- 
ring, 51- ovillkorligen skyldig att gora detta. 

Alla hastighets- och vagmatare skola overklish-as. 
Tavlande, som utgHr, bijr snarast mojligt underratta 

ledningen darom pr telefon eller meddela detta till niigon 
annan tivlande. 

PHh-affar Gvlande annan person i sidant skick att 
hjalp erfordras, fir den tivlande vidtaga de Htgarder, han 
anser nodvandigs. HIrfor anvand tid antecknas av kon- 
trollanten. 

Tdvlingsledningens telefon dr under fiden tdv- 
Iingen p d g d r  Hotel1 Nllsson, Sunne, namnanrop. 

Om ej tillrackligt antal deltagare anmala sig till B- 
strackan torbehiller sig tavlingsledningen ratt att slopa denna 
stracka 

Prisutdelning 
kommer ej att hillas samma dag utan vid tidpunkt 

som styrelsen senare meddelar. 

Organisaiionskommif ikn. 



till, 

Frgtentavhgen den 17 aug. 1930. 

dnrniilningstiden ufgdr den 16 aug. . . 

Underfecknad anmdler sig fia"rmed till deltagande 
i Frbpkenfavlingen den 17 aug. ocfi ldmnar for den - 

D * adress 
1 

Fordone fs fa brika f ......................................................................................... 

_ _  .--- - - -  - _  _--- - - - -  
I__ - - --- 

F O R B I N D E L S E  

Underfecknade ................................................................................. 

dgare ocfi .......................................................................... firare av ovan 
ndrnnda motorfordon, forbinda oss fidrmed ait i a110 
sfdlla oss tavlingsledningen utfCTdade regler till efter- 
rdttelse samt frifaga Frxksdalens Motorklubb, dess 
shrelse ocfi tdvlingsledning frdn all/ ansvar for o l ~ c h -  
fidndelser, som under tavlingen kunna drabba ftrrare 
ocfi fordon jdmte skada mot tredje man samt med- 
dkande passagerare. 

.............................................................. den ....................................................... 1930 


