
 
Hejsan allihopa, nu har vi fått lite mer info från Rally Sweden. De är mycket intresserade av våran 
hjälp under torsdag-lördag (2022-02-24--26). Söndag eller andra uppgifter kan tillkomma efter 
hand om behovet uppstår, men detta önskemål känner vi till idag.  

De vill ha hjälp med dels kansliarbete (start-mål tidtagning m.m inom tävlingsledningen cirka 20 
personer varje dag) samt som säkerhetsvakter (hålla ordning på publiken) längs med 
tävlingssträckorna, samt vid den stora publikplatsen som benämns "Röda Ladan" på I 20 
övningsfält (Nära rondellen vid Haga skolan).  

  

På Torsdag den 24 Februari genomförs så kallat fartprov på en sträcka vid KlabböleDjäkneböle. 
Där behövs cirka 20 till sekretariatet som tävlingsledningens stöd och cirka 60 stycken 
säkerhetsvakter ute på sträckan.  

  

På Fredag den 25 Februari körs det på två (2) sträckor, vid Kroksjö samt Risliden/Kamsjön. Där 
behövs cirka 20 personer i sekretariatet samt cirka 120 säkvakter på Kroksjö sträckan och 95 
säkvakter på Risliden sträckan.  

  

Fredag den 25 Februari , på kvällen mellan 18:00-22:00 så tävlas det vid "Röda Ladan" och då 
behöver man 20 i sekretariatet samt cirka 100-150 säkvakter.  

Utbildning kommer att genomföras för alla som hjälper till, tillhandahåller reflexvästar samt 
utbildning genomförs före insats. Samband , säkerhet, sjukvård och mentorer/handledare 
säkerställs av Svenskt Rally, som leder och är ansvariga för tävlingen.  

  

För våran del så betyder det ett stort behov av frivilliga, som ställer upp och hjälper till. Det är nog 
möjligt att medtaga familjemedlemmar eller vänner som extra "frivilliga" men då sker detta under 
erat eget ansvar. Rally Sweden är medvetna om att våran personal är säkerhetsklassade, utbildade 
av Försvarsmakten, är pålitliga, ansvarsfulla, mogna samt väldigt duktiga, så den "bilden" måste 
vi ha i åtanke när vi jobbar och det gäller även eventuell "extra" personal.  

  

Jag påminner om ersättning, det utgår ingen ersättning till deltagarna annat än tillträde till 
tävlingarna samt en eftertraktad rally mössa. Men era föreningar får ersättning med cirka 100 
Skr/Timme som varje individ bidrager. Det kommer att innebära en ordentlig slant till era egna 
föreningar som ni sen får ta del av i olika former, enligt egna bestämmelser. Som exempel, en ur 
Bilkåren jobbar under alla dagar, cirka 24 timmar, vilket ger 2400 Skr till bilkårens egen kassa.  

Även ni som tillhör Hemvärnet men inte är knutna till någon Frivillig Förening är givetvis 
välkomna att deltaga.  

 
 

 



Ni kan nu börja anmäla erat intresse, enligt följande:  

1. Anmälan skickas via mail till fforally2021@gmail.com  
2. Personnummer (endast för egna föreningars kännedom)  
3. För och efternamn, telefonnummer även på "extra personal"  
4. Vilken Frivillig förening tillhör ni  
5. När önskar ni deltaga (gärna hela dagar, kanske 1/2 dagar. Timmar kommer bli svårt 

att hantera.  
6. Önskar ni deltaga i sekretariat/stöd till tävlingsledningen eller som säkerhetsvakter 

ute på banan, bör anges.  
Anmäl intresse så fort som möjligt. Mer info kommer efterhand att läggas ut och skickas i mail till 
er som anmält deltagande. Utbildning, utrustning, logistik m.m enligt senare order.  

  

M.V.H//Christer Åström//FöUtb fforally2021@gmail.com  

  

Svara  
Svara alla  
Vidarebefordra  

  


