
 

 

 

KAK-Midnattssolsrallyt 27/6 – 30/6 2018 
Rallyinfo Regularity  

 
 

Kungliga Automobil Klubben, KAK, hälsar tävlande, funktionärer, sponsorer 
och övriga samarbetspartners samt publik hjärtligt välkomna till 
Midnattssolsrallyt 2018. 
 
Årets rally körs som en nationell tävling för Regularity, där både svenska och 
utländska deltagare är välkomna att delta 
Vimmerby kommer att vara tävlingens bas. 
Tre dagsetapper som varje dag utgår från Vimmerby, en västlig, en sydöstlig och 
en nordöstlig etapp. 
  

Preliminärt tidsplan 
Fredag 30 mars Anmälan öppnar.  Möjlighet till direktanmälan finns på årets Bilsport 
  Performance & Custom Motor Show på Elmia. 
Fredagen 27 april Anmälan stängs. 
Fredagen 4 maj Anmälningslista anslås. 
Fredag 11 maj  Tävlingsavgiften skall vara Midnattssolsrallyt tillhanda. 
Tisdag 26 juni Vimmerby Rallyt börjar, anmälan och serviceplatsen öppnar 
Onsdag 27 juni Vimmerby Anmälan, besiktning 0ch SS 1. 
Torsdag 28 juni Vimmerby Etapp 1, som går norrut från Vimmerby. Cirka sex sträckor om 60 km SS. 
Fredag 29 juni Vimmerby Etapp 2, som går söderut, från Vimmerby. Cirka sex sträckor om 55 km 

SS.  
Lördag 30 juni Vimmerby Etapp 3, som går västerut från Vimmerby. Cirka fyra sträckor om 40 km 

SS.  
  Mingel, välkomstdrink och prisutdelningsbankett. 
 
Deltagare 
Totalt antal tävlande är begränsat till cirka 175, fördelat på Historic Rally och Regularity. 
KAK Midnattssolsrallyt förbehåller sig rätten till fri gallring. 
 
Media 
Pressansvarig och samordnare för all media är: 
Robert Gustavsson, Telefon: +46 (0)70-961 83 52, Mail: press@midnattssolsrallyt.com 
 
Startordning 
Regularity startar först i tävlingen under alla etapper och dessutom i samma lottade ordning under 
hela rallyt.  
 
Specialsträckor 
Specialsträckorna körs på grusvägar av mycket bra kvalitet, undantaget några procent som körs på 
asfalt. Preliminärt har rallyt en totallängd på ca: 800 km, varav ca: 155 km specialsträckor. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Hotell 
KAK Midnattssolsrallyt har slutit avtal med flera hotell i Vimmerby under rallyt. När ni bokar ange 
”Midnattssolsrallyt” för att få det avtalspris som vi har förhandlat fram. 
Vi har ett begränsat antal rum till vårt förfogande. Detaljerad information skickas ut till senaste årens 
deltagare, samt finns tillgänglig på hemsidan. 
 
Camping 
Det kommer att finnas campingmöjligheter i anslutning till serviceplatsen. KAK Midnattssolsrallyt kan 
inte garantera att man kan ha husbil eller husvagn på sin serviceplats, men vi ska försöka hitta en bra 
lösning för alla. Duschmöjligheter och toaletter finns i anslutning till serviceplatsen. 
 
Tävlingsavgift 
Tävlingsavgiften är 15 500 kronor, inkl. el och ett servicepaket. 
 
Regularity 
I Regularity får man tävla med helt vanliga standardbilar och rallybilar tillverkade 1985 eller tidigare. 
KAK Midnattssolsrallyt 2018 är en nationell tävling och därför ställs inga speciella krav på exempelvis 
FIVA-pass (dessa behövs endast på internationella tävlingar). 
Tävlingsklasser 
I Regularity väljer deltagaren själv vilken klass han eller hon vill anmäla sig i. Elite för de mest 
rutinerade ekipagen, samt Sport för de ekipage som kanske håller upplevelsen högre än 
tävlingsmomentet. Båda klasserna kör efter samma reglemente, dock förekommer skillnad i 
svårighetsgrad. Damklass finns i Elite. 
Nytt för 2018 är att Midnattssolsrallyt körs i tre underklasser även i Regularity. Klass 1, bilar upp 
t.o.m. 1960 årsmodell. Klass 2, 1961 – 1974. Klass 3, 1975 – 1985. 
 
Licenser 
För Regularity skall besättningen bestå av två tävlande där kartläsaren måste ha fyllt 13 år. Giltig 
licens (eller tillfällig licens) för förare och kartläsare skall uppvisas vid anmälan före tävlingen. 
Eventuell tillfällig licens kan beställas av KAK i samband med anmälan. 
  
Den här informationen är vid dags dato preliminär i alla stycken. Tävlingsledningen 
äger rätt att ändra den i alla avseenden fram till och med tävlingen. 
 
Kontakt 
Projektledare Lars Jonsson. 076-828 21 30, info@midnattssolsrallyt.com 
Tävlingsledare Kalle Andersson. 070-265 39 66 
 
Varmt välkomna till Midnattssolsrallyt 2018, ett av Sveriges största motorsportevenemang. 
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