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1. Algemeen 

Deelname aan de Vikingrit 2015 staat open voor alle automobielen van het merk Saab en 
voor alle bouwjaren. Auto’s met teveel uitlaatgeluid worden niet aan de start toegelaten. 
De Saab dient, indien van toepassing, te zijn voorzien van een geldig APK-keuringbewijs.

2. Klasse  

Er kan ingeschreven worden in de Sportklasse voor ervaren equipes of in de Toerklasse 
voor minder ervaren of beginnende equipes. De organisatie behoudt zich het recht voor 
om een equipe in een andere klasse te plaatsen dan waar de equipe zich voor heeft 
ingeschreven! 
Er wordt voor de start geen conformiteitkeuring gehouden. Wel kan de organisatie 
steekproefsgewijs gedurende het gehele evenement controleren of de auto aan de deel-
namevoorwaarden voldoet.

3. Verzekering  

Uiteraard dient u auto minimaal WA-verzekerd te zijn. Daarnaast dient U te controleren 
of de polis van uw verzekeringsmaatschappij voldoende dekking biedt om deel te kunnen 
nemen aan regelmatigheidsritten. U dient dit, bij de documentencontrole voor de start, 
conform de vrijwaringclausule te verklaren. De tekst van de vrijwaringsverklaring zal t.z.t. 
via de website worden gepubliceerd, tevens zult u deze terugvinden in de acceptatiebrief 
die u een week voor aanvang van de Viking 2015 zult ontvangen. 

4. Meetapparatuur  

Er mag gebruik worden gemaakt van zowel mechanische als elektronische 
meetapparatuur. 
De aanwezigheid, binnen handbereik van bestuurder en/of navigator en/of het gebruik van 
een GPS navigatiesysteem, in welke vorm dan ook (dus ook mobiele telefoons), wordt 
niet toegestaan. Overtreding van deze regel wordt bestraft met uitsluiting. Gedurende het 
evenement zal er op GPS apparatuur gecontroleerd worden. 

5. Inschrijven 

U kunt vanaf 1 juli 2015 uitsluitend via onze website www.saabhrt.nl inschrijven.
De inschrijving sluit op woensdag 21 oktober 2015 om 23:59:59 uur of zoveel eerder als 
het maximale aantal van 100 deelnemende equipes is bereikt. 
Bij inschrijving gaat u automatisch akkoord met deze deelnamevoorwaarden.
  



6. Kosten 

Het inschrijfgeld voor de 53e editidie van de Vikingrit bedraagt voor leden van Saab Club 
Nederland € 130,- per equipe. 

Voor Saab-enthousiasten die (nog) geen lid zijn van Saab Club Nederland bedraagt het 
inschrijfgeld € 150,- per equipe.

Uw betaling dient uiterlijk donderdag 22 oktober 2015 op onze rekening te zijn 
bijgeschreven.

Per deelnemende equipe hoeft slechts één deelnemer lid te zijn van Saab Club
Nederland. De geldigheid van uw lidmaatschap (o.b.v. lidmaatschapsnummer) zal bij 
Saab Club Nederland worden gecontroleerd.

Voor het inschrijfgeld ontvangt de deelnemende equipe:
• een set routeboeken in kleur;
• alle overige benodigde wedstrijdbescheiden;
• twee rallyborden of stickers; 
• ontvangst met koffie of thee met toebehoren;
• volledig verzorgd lunchbuffet;
• de uitleg na afloop van de rit.

Een overnachting is niet in begrepen, deze kan op eigen gelegenheid en naar wens
geboekt worden.

7. Betaling 

Startnummers worden toegewezen op volgorde van binnenkomst van de volledige
betaling. Hoe eerder u het volledige inschrijfgeld betaalt, hoe lager uw startnummer.

Bankrekeningnummer:
IBAN: NL35INGB0004628424 t.n.v. Stichting Saab Historic Rally Team te Wijchen.
BIC: INGBNL2A

Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan 
worden gehonoreerd volgt volledige restitutie.

8. Annulering 

Indien u na inschrijving en (termijn)betaling door omstandigheden niet aan de Viking 2015 
kunt deelnemen wordt het volgende gerestitueerd:

• voor 1 september 2015: restitutie van het betaalde inschrijfgeld.
• van 1 september tot 1 oktober 2015: restitutie van het betaalde inschrijfgeld,            
minus € 50,- kosten.
• na 1 oktober 2015: geen restitutie. Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere 
equipe in te laten schrijven.
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9. Overmacht 

De organisatie zal € 65,00 van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien 
het evenement door overmacht geen doorgang kan vinden. “Overmacht” is iedere 
gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk 
handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. (bedoeld wordt onder andere 
het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauw-
zeer, vogelpest, BSE enz.).
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