
                                  
 

Inbjuder till 

Bilsportkonferens Syd 
 

I bilsportgrenarna Drifting – Folkrace – Karting – Racing – 
Radiostyrd Bilsport – Rally – Rallycross 

 

den 14-15 januari 2017 på Ronneby Brunn, Ronneby 
 

Konferensen har vi skapat tillsammans med våra sportgrensansvariga och utskott, 
för att ge en bild av var vi står i dag och vart utvecklingen är på väg. Det är vår bestämda uppfattning att det 

finns ett behov av en naturlig mötesplats och ett gränsöverskridande forum för motorsporten. 
 

Kom och hjälp oss att förverkliga denna vision. Kunskap är vägen till framgång. 
 

Program 
  
 Lördag - Uppstart kl. 09.30 i Blekinge Convention Center, Ronneby Brunn. 
 Allmän bilsportinformation - Prisutdelning för DM-serier & cuper och Årets pristagare. Efter lunch blir det gruppvis 

genomgång i respektive sportgren med SGA och utskottsrepresentanter. 
 
 Söndag - Då avhandlas bl.a. rena sportgrensfrågor tillsammans med SGA och utskottsrepresentanter. I samtliga 

sportgrenar behandlas aktuella och nya regler, utbyte över gränserna samt framtidsvisioner. 
 

Konferensavgift 
  
 Ordinarie deltagaravgift 1200 kr per person. 
 Deltagaravgift ungdom Södra Bf (födda 1992 eller senare) 600 kr per person. 
  
 Avgiften inkluderar fm/em-fika, luncher samt middag med dans till DJ. Vid anmälan senast den 7/12 erhålls 200 

kr i rabatt på ordinarie deltagaravgift. Kostnad för logi tillkommer per person enligt nedan: 
 

Logi:  Lör/sön – del i dubbelrum: 800 kr eller enkelrum: 1400 kr.   
  Fre/sön – del i dubbelrum: 1400 kr eller enkelrum: 2600 kr. 

Logi ungdom: Lör/sön – del i dubbelrum: 0 kr eller enkelrum: 400 kr. 
  Fre/sön – del i dubbelrum: 600 kr eller enkelrum: 1000 kr. 
        Medföljande: Middag + del i dubbelrum: 1000 kr 

 
Anmälan 

 

Elektronisk anmälan via https://soedrabf.eeway.se/evenemang/ks2017 OBS! Medföljande måste anmäla sig 
enskilt samt namnge vem man önskar dela dubbelrum med. 
Betalning kan ske via betalkort eller faktura (fakturan ska vara betald inom 3 dagar). Ingen fakturering i efterskott. 

 
Vid avanmälan efter den 14/12 debiteras full kurs/konferensavgift såvida man inte kan uppvisa intyg för giltig 
frånvaro (vid sjukdom el motsv.). Deltagarlista, bokningar och program skickas till din angivna epost-adress. 
Eventuella upplysningar, avanmälan eller ändringar meddelas via e-mail till claes.elofsson@telia.com 

 

Anmälan är bindande, vid uteblivet deltagande debiteras full konferensavgift. 
 Sista anmälningsdag är 14/12. 

 

Hjärtligt välkomna hälsar Södra Bilsportförbundet                                           
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