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Mästerskapsanmälan V8 Thunder Cars 2023 
 
Mästerskapsanmälan görs till Performance Automotive Scandinavian AB (PASAB).  

Mästerskapet samordnas av V8 Thunder Cars förarförening genom PASAB i samarbete med 
Svenska Bilsportförbundet.  
Detta dokument samt ansvarsfriskrivelsen (bilaga 1) och begäran om depåutrymme (bilaga 2) skall 
undertecknas samt skickas till PASAB, tillhanda senast seriens sista anmälningsdag 15 mars.  
Serieanmälan är bindande, anmäld förare kan dock återkalla anmälan före 15 mars eller vid 
uppvisande av läkarintyg, 
 

 Preliminär kalender 
 12-13 maj – Anderstorp    Prel. juni - TBA    
 7-9 juli – Falkenberg     Prel. augusti TBA 

2-3 september – Knutstorp    22-23 september – Mantorp Park  
 
Villkor för deltagande  
Anmälan samt ansvarsfriskrivelse måste vara undertecknad och skickad till PASAB. Deltagare och 
anmälare förbinder sig att efterfölja V8 Thunder Cars tekniska- och tävlingsreglemente samt 
Svenska Bilsportförbundet regelverk.  
 
Fakturor för mästerskapsanmälan skall vara betalda enligt angivna sista betalningsdagar på 
respektive faktura, för att deltagande ska medgivas. Vid utebliven betalning kan undertecknad 
komma att faktureras för kostnader som PASAB har ådragit sig i samband med uppfyllandet av 
avtalets villkor. 
 
PASAB har rätt att flytta deltävlingar/ förändra upplägget av serien under pågående säsong, om så 
krävs för genomförandet. 
PASAB har rätt att godkänna anmälningar efter seriens sista anmälningsdag samt avslå 
anmälningar av team/ förare som har tidigare obetalda fakturor avseende serieavgift eller 
reservdelar, eller som PASAB bedömer kan skada serien på något sätt. 
 
Ändringar i anmälningsuppgifter  
Vill du ändra uppgifter i anmälan före eller efter att skriftlig anmälan är PASAB tillhanda kan du 
göra detta på två sätt: (1) skicka in en ny anmälan via hemsidan, (2) maila dina önskemål direkt till 
press@v8thundercars.com, ange ”Anmälningsändring” i ärendefältet.  
Observera att endast uppgifter som inte påverkar avtalsförhållandet mellan deltagare och PASAB 
kan ändras, utan ny anmälan.  
 

Villkor för eventuell återbetalning av serieavgift  
I händelse av att a) den anmälda bilen skadas så allvarligt att den efter besiktning inte bedöms 
kunna repareras för att fullfölja säsongen kan anmälningsavgiften helt eller delvis betalas tillbaka. 
b) det meddelas myndighetsbeslut/förbud som omöjliggör enskilt deltagande c) tävling(ar) helt 
ställs in med direkt anledning av myndighetsbeslut/förbud, gäller följande villkor för återbetalning 
av serieavgift: Vid reglering avräknas i första hand erlagda betalningar mot fasta kostnader PASAB 
har haft. PASAB förbehåller sig rätten att utföra beräkning och besluta hur stor eventuell 
återbetalning kan bli. Om inbetalningar ej täcker summan skall anmälaren reglera mellanskillnaden 
till PASAB inom 30 dagar.  
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Fakturering serieavgift/ startavgift  
Betala hela serieavgiften direkt: 
Vid Mästerskapsanmälan fram till och med 2022-12-01, sker betalning via två fakturor och 
serieavgiften är 129.000 kr. Vid anmälan från 2022-12-02 och senare och betalning via en  
faktura, är serieavgiften 139.000 kr.  
Early bird anmälan fram till och med 2022-12-01, ger alltså sänkt avgift med 10.000 skr 
 
Uppdelad betalning av serieavgift: 
Om man istället önskar att dela upp serieavgiften på tio (10) fakturor och anmäler sig fram till och 
med 2022-12-01, är serieavgiften till Mästerskapet 139.000 kr. Vid anmälan från 2022-12-02 och 
senare, är istället serieavgiften 149.000 kr.  
Early bird anmälan fram till och med 2022-12-01, ger alltså sänkt avgift på 10.000 skr 
 
Fakturering sker efter att PASAB har mottagit undertecknad anmälan. 
  
Den totala kostnaden för hel serieavgift, kan betalas på två sätt mot faktura 
 

Hel serieavgift: 
Alt.1: a) Vid anmälan senast 2022-12-01, betalas 10.000:- den 15 januari 2023 och  
               resterande 119 000:- betalas senast 15 mars 2023.  
 

b) Vid anmälan från 2022-12-02 och senare, betalas 139.000:- senast 15 mars 2022.    
 
Uppdelad serieavgift:  
Alt 2: 139.000:- eller 149.000:- via delbetalning 10 gånger. Betalning med 1/10 sker mot faktura 
med sista betalningsdag enligt följande (13.900 kr eller 14.900 kr/ faktura):  
1 mars, 31 mars, 21 april, 12 maj, 13 juni, 30 juni, 14 juli, 2 augusti, 16 augusti, 15 september  
 

a) Vid anmälan fram till 2022-12-01, betalas 13.900:- vid ovanstående tio datum 
 

b) Vid anmälan från 2022-12-02 och senare, betalas 14.900:- vid ovanstående tio datum 
 
OBS! Vid anmälan efter 1 mars, får den anmälde ”betala ikapp” de eventuella fakturor där förfallodagen 
passerats enligt ovan, så att man kommer i fas med betalningsplanens förfallodagar vid uppdelad betalning. 

 
OBS! Enligt förarföreningens stadgar, innebär betald serieavgift senast 15/3 samt att 
medlemsavgift är betald till förarföreningen, rösträtt vid kommande årsmöte, se www.v8thundercars.com 
 
Enstaka tävling: Vid anmälan till enstaka tävlingar är anmälningsavgiften enligt ö.k med PASAB. I 
anmälningsavgiften ingår endast anmälningsavgift till arrangör, eventuell pokal, on-boardskylt och 
beachflagga. Mästerskapspoäng utdelas men ingen rätt till prispengar. 
 
Om betalningar inte är erlagda i tid kan bilen vägras start.  
 
Moms tillkommer på ovanstående priser. 
 
Följande ingår i avgiften för Mästerskapsanmälan:  

 18 st slicksdäck för in-märkning  
 8 st NGK Tändstift 
 Tillgång till mekanikersupport vid flertalet av tävlingarna  
 Pokal och Yokohama keps vid prisutdelning 
 Minst en officiell testdag, samt startavgifter vid säsongens samtliga tävlingar,  
 Uppblåsbar välkomstportal. 
 Personlig Beach flagga eller motsvarande samt on-board namnskylt 
 Press- och medietjänster, via seriens egen personal.  
 Möjlighet att via media, köpa personlig promotion-film, för att stärka banden till sponsorer 

eller som hjälpmedel att hitta nya sponsorer (NYHET) 
 Kostnader SBF Riksmästerskap eller SM om SBF godkänner ansökan 
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 Hemsida, www.v8thundercars.com 
 V8 Thunder Cars Magazine I samarbete med förlaget Albinson & Sjöberg (ca 15 000ex) 
 Vid förmedling av annons i V8 Thunders Cars Magazine, erhålla 50% av annonskostnaden 

i ersättning, kan användas som delbetalning av kommande startavgifter för säsongerna  
2023 eller 2024 

 Tekniker/kontrollant-kostnader 
 Officiella V8TC-kläder till tekniker/kontrollanter 
 Support av reservdelar på alla race samt officiell testdag 
 Teknisk support i depån 
 Rätt till Prispengar/Värdecheck, kan användas som delbetalning av kommande    

startavgifter för säsongerna 2024 eller 2025 
 V8 Thunder Cars Vandringspokal  
 Tillgång till rabatterad prislista på reservdelar’ 
 Inför säsong kommer det att finnas en Reservmotor som kommer att tillhandahållas av 

PASAB, Ifall någon förare lägger anspråk på denna Reservmotor, kan det inträffa en 
situation där det inte finns någon Reservmotor tillgänglig för andra tävlande under en 
period, tills dess Reservmotor renoverats eller ny motor kommit på plats. 
PASAB har inget ansvar ifall en sådan situation uppkommer enligt ovan 

 Förmodligen kommer serien att ha en egen utsedd Race Director (väntar på SBF beslut) 
 
 
Vad denna anmälan avser  
Anmälan avser en bil att deltaga med i mästerskapsseriens preliminärt sex tävlingar och minst ett 
officiellt test, bilen kan således byta förare under säsongen. Mästerskapspoängen följer föraren, ej 
bilen. Dock krävs att varje förare är medlem i V8 Thunder Cars förarförening samt har ett eget 
startnummer. Bilägaren kan i princip hyra ut sin bil till sex olika förare under säsongen.   
    
 

(2022-10-06) 

Preliminära prispengar 2023 
       

 Riksmästerskap   Totalt  

 1 40 000    

 2 20 000    

 3 10 000 70 000  

     

 Juniormästerskapet      
 1 20 000    
 2 10 000    
 3 5 000 35 000  
 Superstar      
 1 12 000    
 2 8 000    
 3 4 000 24 000  

     
  

129 000  
Beloppen ovan är den totala vinstsumman exkl. moms, i beloppen ovan inkluderas eventuella  
pris-/ segercheckar från Aspen eller andra samarbetspartners.  
 
Prispengarna är personliga och kan utnyttjas mot serieavgift kommande säsong 2023 eller 2024. 
Om pristagaren ej startar i serien något av de dessa år, förfaller prispengarna utan värde. 
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 Anmälningsuppgifter  
 
Bil/ Märke/modell:  ................................................................... 
Önskat Startnummer:   ........... 
Transponder nummer: ................................................................... 
 
Ange Teamnamn :.  ..................................................................... 
Teamchef (Namn, mail samt mobilnr):……………………………. 
    ……………………………………… 
 
Föraruppgifter (Namn): ………………………………………  
E-mail:    ……………………………………… 
Telefon: :    ……………………………………… 
Personnummer:   ……………………………………… 
Förarlicensnr:    ……………………………………… 
Klubb:     ……………………………………… 
Nationalitet:    ……………………………………… 
 
 MARKERA FÖR GODKÄNANDE ATT OFFENTLIGGÖRA DELTAGANDE 
Om inget kryss markerats i ovanstående ruta, publiceras inga förarnamn innan separat överenskommelse 
mellan förare och Performance Automotive Scandinavian AB träffats. 

 
 
Anmälare och betalningsansvarig (namn): .............................................. 
Personnummer/ Org nr (vid företag):   …………………………………   
Mailadress för faktura:     ………………………………… 
Anmälarlicens (SBF):     ............................................... 
Faktureringsadress:      ………………………………… 
 
Leveransadress för däck (om annan än ovan): ………………………………… 
(Obligatorisk information)        ………………………………… 
       ………………………………… 
Jag förbinder mig härmed att betala anmälningsavgift enligt ovan angivna belopp och på de 
betalningsdagar som anges på respektive faktura.  
 
 
Anmälan gäller:   Hel säsong 
 
    Enstaka tävling/ar: Ange tävling/ar ………………………………….. 
 
 
Önskad Betalningsplan:  
 Alt. 1  a) Helt belopp 10.000 + 119.000 Skr + moms (Vid Mästerskapsanmälan fram till 2022-12-01) 
   

              b) Helt belopp 139.000 Skr + moms (Vid Mästerskapsanmälan från 2022-12-02 och senare) 
  
 Alt.2  a) Uppdelad betalning enl. betalningsplan 139.000 (beloppet fördelat på 10 fakturor) 
      (Vid Mästerskapsanmälan fram till 2022-12-01) 
 
  b) Uppdelad betalning enl. betalningsplan 149.000 (beloppet fördelat på 10 fakturor) 
      (Vid Mästerskapsanmälan från 2022-12-02 och senare) 
 
  Enstaka tävling enligt ö.k med PASAB 
 
  Moms tillkommer på ovanstående priser 
För underskrift, se nästa sida!  
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Deltagares (förarens) underskrift 
 
Jag har tagit del och godkänt denna Serieanmälan på åtta sidor (8st) och dess information samt 
villkor för deltagande och anmäler mig härmed till V8 Thunder Cars förar-mästerskap 2023. 
Undertecknad har tagit del av detta i god tid innan undertecknande och anser sig vara tillräckligt 
erfaren att hantera dessa fordon Jag förbinder mig härmed att betala anmälningsavgift enligt 
angivna belopp och på de betalningsdagar som anges på respektive faktura.  
 
 
Startnummer:______ 
 
Namn:_______________________________________________  
 
Namnförtydligande: ____________________________________ 
 
Datum för underskrift:__________________________________ 
 
Adress:______________________________________________ 
 
Post nr:______________________________________________ 
 
Ort:_________________________________________________ 
 
Personnummer: _____________________  
 
Markera med ett kryss I rutan nedan, 

     Jag har läst igenom hela detta dokument och även förstått det tekniska reglementet samt   ’    ’  ’      
      tävlingsreglementet publicerad på SBFs hemsida. 

 
 

 

Undertecknat avtal inkl. bilagor skall returneras till:  
Performance Automotive Scandinavian AB:  
C/o JEAC AB 
Box 7072 
103 87 Stockholm 
 
Vid frågor, kontakta:  
Telefon: +46 (0)70 527 88 40 
E-mail: anders.conradzon@performanceracing.se 
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Bilaga 1: Ansvarsfriskrivelse för deltagande i V8 
Thunder Cars 2023 
 
Ansvarsfriskrivelsen reglerar ansvarsförhållandet mellan förare/anmälare och PASAB 
(Performance Automotive Scandinavia AB). 
Undertecknad förare/anmälare bekräftar härmed att vederbörande har tagit del av och i alla delar 
accepterar innehållet i alla tillämpliga regelverk utgivna av Svenska Bilsportförbundet som reglerar 
deltagande i V8 Thunder Cars i Sverige och i övriga nordiska länder. Undertecknad 
förare/anmälare åtar sig härmed också att hålla sig uppdaterad om alla regeländringar som kan 
komma att ske.  
 
Undertecknad förare/anmälare deklarerar härmed att deltagande i mästerskapet V8 Thunder Cars 
2023 och i alla därtill relaterade aktiviteter sker på egen risk. Undertecknad förare/anmälare har 
tagit del av detta i god tid och fullt frisk vid innan undertecknande och anser sig vara tillräckligt 
informerad och erfaren att hantera dessa fordon. Undertecknad förare/anmälare frånsäger sig 
möjligheten till skadeståndsanspråk gentemot PASAB, Svenska Bilsportförbundet, banägare, 
arrangörer, tävlingsledning eller funktionärer på grund av direkta och indirekta fysiska, ekonomiska 
och materiella skador som kan uppstå som en konsekvens av deltagande i V8 Thunder Cars och 
därtill relaterade aktiviteter. 
 
Undertecknad förare/anmälare måste vara försäkrad mot skada och förlust för tredje part.  
 
Undertecknad förare/anmälare ger härmed sitt tillstånd till att bilder, videomaterial, personlig 
information som namn, födelsedatum, hemstad, länkar till sociala medier angivna i anmälan (med 
undantag för fullständiga hemadresser, personnummer, telefonnummer, privata maila- dresser) 
kan användas i PR- och marknadsföringssyfte av PASAB och därtill knutna samarbetspartners i 
alla former av publikationer, sociala mediekanaler, annonser, reklam, nyhets- brev och tv- och 
radiosändningar.  
 
PASAB åtar sig ansvaret att följa datalagen personuppgiftslagen (PUL) och GDPR.  
 
Undertecknad förare/anmälare tillerkänner härmed PASAB och SBF, de exklusiva rättigheterna till 
film- och ljudupptagningar och fotografering av deltagare, tillverkare, anmälare, teammedlemmar, 
fordon och så vidare för distribution i fritt valda mediekanaler. Undertecknad förare/anmälare 
tillerkänner också PASAB/ SBF rätten att överföra dessa rättigheter till tredje part.  
 
Anmälare     Anmälarlicens nr: ____________________ 
 
           Signatur/ Underskrift:_________________________________  
 
  Namnförtydligande: __________________________________ 
 
  Datum: ____________________________ 
    Jag har läst igenom hela detta dokument och även förstått det tekniska reglementet samt   ’    ’  
’     tävlingsreglementet publicerad på SBFs hemsida. 
 
Förare   Förarlicens nr: _______________________  
 
  Signatur/ Underskrift__________________________________ 
  
  Namnförtydligande: __________________________________ 
   
  Datum: ________________________________  
     Jag har läst igenom hela detta dokument och även förstått det tekniska reglementet samt   ’    ’  
’     tävlingsreglementet publicerad på SBFs hemsida.. 
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Bilaga 2:  Depåskiss 2023 

Team__________________________ Startnummer:______ 

Total yta för dragfordon/trailer + tält: (detaljerad skiss med mått måste bifogas, Ange exakta mått 
för fordon och tält i skissen (Rita ut var respektive bil/tält är planeras att placeras) så vi kan 
planera en så snygg depå som möjligt.  

Nödvändiga mellanrum och ytor måste anges i skissen. Ange in- och utfart med pilar. 

Önskad depåyta: 
Antal meter mot ”depågatan”:……….. 
Djup från depågata:             ………… 
 
Utökad el till 16A skall anmälas i förväg: Ja          Nej 
Notera att endast 220V ingår och att 16A el ej ingår i serieavgiften, önskas/utnyttjas el, medför 
detta därför en extra kostnad utöver serieavgiften och faktureras separat. Anmälaren ansvarar för 
att märka upp de kablar som placeras i el-skåp och betalar extra för all el som nyttjas. 
 
OBS! Om du behöver plats till andra fordon, servicebilar etc. så räkna in dem i djupet och rita in 
dessa i nedanstående ruta också, så att vi får en enhetlig och tilltalande depågata! 

Varje ruta 1x1 meter          (I skissen nedan så tänker vi oss depågatan är i rutsystemets överkant) 

     D E P Å G A T A          

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Önskemål om depåyta bekräftas via PASAB och/eller lokal arrangör. Önskemål om depåyta ska 

vara PASAB tillhanda senast den 1 april.  
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Bilaga 3:  Personlig Promotion film 2023 

Team/ Förare:________________________________________ Startnummer:______ 

 

Intresseförfrågan 

 

 

      Undertecknad kan vara intresserad av att köpa en egen personlig promotion film, av media-   

       teamet som följer klassen, till en på förhand uppskattad avgift på cirka 9.995 kr + moms 

       (Ej bindande anmälan) 
 
Filmen är tänkt som en möjlighet att för att stärka banden till sponsorer eller som hjälpmedel att för 
er att hitta nya sponsorer samt profilera era befintliga sponsorer på ett professionellt sätt, 
 
Detaljerna/ specifika önskemål, görs upp direkt med Håkan Linder. 
 
Fakturering kommer att ske av PASAB, 

 

 

 

Kontakta mig gärna för mer information 

 
 
 

Föraruppgifter (Namn): ……………………………………… 
 
  

E-mail:    ……………………………………… 
 
 

Telefon dagtid (mobil): ……………………………………… 
 
Telefon kväll & helg (mobil):……………………………………… 
(Om annat, ange ovan) 
 
 
 
              

 


