SMK Hörby ställer in RS-premiären.
Som en följd av Coronaviruset tvingas SMK Hörby att ställa in premiären för
Södra BF:s RS-DM/Asfaltcup, Bilmånsson Hörby Rallysprint. Tävlingen var
planerad att köras söndagen den 19 april, men så blir det inte.
- I likhet med övriga rallyarrangörer i landet tar vi vårt mänskliga och
samhälleliga ansvar för att göra vad vi kan för att hindra ytterligare
virusspridning, menar ordförande Lars Servin.
Som grund för beslutet ligger det tävlingsstopp som både Svenska
Bilsportförbundet och distriktet gått ut med och som gäller fram till den 15 april.
Om stoppet mot all förmodan hävs, är det bara fyra dagars marginal fram till att
tävlingen skulle ha körts.
- Alldeles för tajt och då är det bättre att redan nu blåsa av innan vi får för stora
kostnader för tävlingen, motiverar Servin och fortsätter.
- Självklart väldigt tråkigt att behöva göra så här men som läget är med massor
av andra inställda arrangemang vore det helt fel att inte visa den solidaritet
som just nu känns extra viktig. Dessutom finns det ingen möjlighet för oss att
komma runt myndigheternas beslut om max 500 personer på tävlingen som
brukar locka mångdubbelt större publik.
Nu undersöker SMK Hörby om det finns möjlighet att flytta fram tävlingen så att
DM-serien inte drabbas av beslutet.
- Problemet är att tävlingskalendern redan är spikad och det är svårt att hitta en
ledig helg. Än värre lär det bli senare när fler än vi tvingas ställa in och sedan
ska hitta ny tävlingsdatum, konstaterar Servin.
- Men preliminärt så är ny tävlingsdag för Bilmånsson Hörby Rallysprint
söndagen den 8 november. Sedan återstår att se om detta är praktiskt
genomförbart.

I fjol vann Joachim Grahn SMK Hörbys RS-tävling, Bilmånsson Hörby Rallysprint men
får nu ingen möjlighet att försvara segern då tävlingen ställs in och flyttas till november.
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