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Mattias Adielsson Rallyskola 

i samarbete med Katrineholms MK och Slottssprinten i rally 
 
 

Syfte: Idéen med rallyskolan är att varje deltagare ska få en bra handledning i att få ut så mycket som möjligt av sitt 

egna tävlande, oavsett nivå. Genom teorilektioner, föreläsningar samt körning både med och utan instruktör berör vi 

alla delar i vad som krävs för att bli en komplett förare samt ge en bra vägledning i karriären. 

Skolan är öppen för förare och kartläsare i alla åldrar som har en rallybil som är A besiktad. 

Juniorer upp till 25 år får rabatterad anmälningsavgift. 

Datum: 11-12 Juli 

Plats: Eriksbergs Slott med körning på Vingåkers rallycrossbana samt testvägar i närområdet. 

I rallyskolan ingår:  

• Körning med rallybil på rallysträcka samt bana, med och utan instruktör 

• Teorilektioner med stor vikt på sponsring samt noter och körning  

• Tips på väghållning för din rallybil 

• Föreläsning ”från idé till genomförd tävling” av Hampus Juteryd 

• Besök och föreläsning av hemlig gäst 

• Kvällsaktivitet med Gokartkörning samt grillning 

• Subventionerad startavgift till lördagens Slottssprint 

• Lunch & middag under onsdagen, lunch på torsdagen samt fika under hela helgen för förare och kartläsare 

Genomförande: Vi börjar med samling onsdagen den 11 juli klockan 08.30. Under onsdagen sker körning på 

rallycrossbana samt teori genomgångar inom allt som krävs för att bli en. Kvällen består av gokartkörning samt 

middag och trevligt umgänge. Under torsdagen fokuserar vi på körning och noter på riktig fina rallyvägar, med 

möjlighet till många kilometer och testmöjligheter med experthjälp. Utvärdering och avslutning sker ca 17:00. 

Anmälan och deltagaravgift:  

Seniorer: 6500: - Juniorer: 5500: -  

Anmälningsavgiften sätts in på Bankgiro: 5018–3011 märk betalningen med ”Rallyskola” och förarens namn. 

 

Sista anmälningsdag den 30 juni. Anmälan är bindande och skickas via mail till mattias@adielssonmotorsport.com 

Vid återbud debiteras 50% av anmälningsavgiften. 

Max antal deltagare är 20 stycken. Först till kvarn gäller. Vid mindre än 12 anmälda ställs skolan in. 

 

Varje deltagare erhåller 500.- rabatt på startavgiften till Slottssprinten. Ange ”rallyskola” i tävlingens anmälan. 

 

Boende: Övernattnings möjlighet med husvagn/husbil finns på Slottsområdet med möjlighet till el.  

För bokning kontakta Eriksbergs Slott: 0150 – 75390 

Övriga boende alternativ så som hotell, vandrarhem eller stugor se inbjudan till Slottssprinten. 

 

Varmt välkomna! 
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