TRENDAB RALLYCUP 2017
Då är vi igång med en ny spännande säsong i 7 klubbarsserien och med en ny sponsor
TRENDAB som tar över efter att vi nu haft AutoExperten som vår sponsor under åtta
säsonger. Vi kommer i år att ha en prispott på ca. 100 000 kr. bestående av presentcheckar
från Trendab i Nykvarn
Det blir 7 deltävlingar som kan bli ytterligare någon, med början i Morgongåvasvängen som
arrangeras av SMK Sala 13 maj. En nyhet i årets Trendab Rallycup är att vi utökat med en
klass för de lite äldre bilarna App.K. upp till årsmodell -74. Sen fortsätter vi med den speciella
Tjej cupen där tjejekipagen tävlar i resp. klass men som poängbedöms tillsammans.
Vi har som målsättning att arrangera enkla och relativt billiga tävlingar runt om i Mälardalen
och vara intressanta både för de som tävlat under många år och för nybörjare som vill prova
på rallysporten. Vi har sett många talanger inom svensk rallysport som har börjat sin i många
fall en framgångsrik karriär i just 7 klubbarsserien som juniorer i Ungdomsrally t.ex. Elias
Lundberg SMK Sala, Pelle Wilèn Strängnäs ams, Oskar Larsson SMK Vingåker, Algot Öberg
Eskilstuna MK för att nämna några.
Trendab Rallycup är en öppen serie medans man i 7 klubbarsserien tillgodoräknar sig poäng
om man tillhör någon av medlemsklubbarna.
Det är också viktigt att både tävlande och funktionärer inrättar sig efter de regler som Svenska
Bilsportförbundet har instiftat när det gäller Fair Race och de Miljökrav som vi förbundit oss
att rätta oss efter.
Mer info. om Trendab Rallycup och 7 klubbars bl.a. resultat och regler hittar ni på vår
hemsida www.7klubbars.weebly.com samt allt om aktuell bilsport på
www.motorsportivarmland.nu
Avslutningsvis vill jag tacka er alla, DeltagandeTeam,Väghållare, Publik, Våra arrangerande
Klubbar samt vår Sponsor Trendab som alla tillsammans gör denna serie möjlig.

PRO Rallyteam
Vi är nog ganska ensamma om att ha ett PRO Rallyteam där man på ett enkelt sätt går in som
sponsor med 500 kr. vilket bildar en prispott som man sedan i gruppen gemensamt bestämmer
vem eller vilka som gjort sig förtjänt av denna. Det är företrädesvis aktiva eller f.d. aktiva som
vill kunna ge något tillbaka till någon ung och lovande förare/kartläsare tillhörande någon av
våra medlemsklubbar.
Kravet för medlemskap i PRO gänget är 50 år fyllda och betalat in årsavgiften. 2016 var det
Joakim Ellner- Landberg SMK Södermanland som tog hem prispotten efter en händelserik
säsong med bra resultat och en kraschad bil som föranledde bilbyte och han tävlar i klassen
Ungdomsrally.
Man behöver inte vara aktiv eller medlem i någon motorklubb för att stödja detta så gå bara in
på vår hemsida för mer info.
Välkomna till en fartfylld säsong med Trendab Rallycup och 7 klubbars!
Tävlingar 2017: SMK Sala 13/5, Taxinge MK 5/8, Fagersta MK 26/8, MSK Hammaren
10/9, Enköpings MK 14/10, Strängnäs ams 21/10, Flens MS 28/10.

