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SKANDINAVISK
MOTORSPORTS

FRAMTID

KALENDER
Skellefteå: 18-19/6 Drivecenter Arena
Karlskoga: 21-22/8 Gelleråsen Arena
Anderstorp: 4-5/9 Scandinavian Raceway

GT4 är en klass med premiumbilmärken som
tävlar enligt ett globalt reglemente under SRO
Motorsports Group. Reglementet styr så att
villkoren för alla tävlande är lika.

Linköping: 1-2/10 Mantorp Park

2021 kommer GT4 Scandinavia tävla under fyra
helger där vi ingår i STCC-paraplyet som är den
största marknadsföringsplattformen i Norden
gällande motorsport.
GT4 Scandinavia erbjuder mest körtid på banan
av alla klasser i STCC.

STCC+
STCC+ är premiumtjänsten för dig som
vill följa svensk och skandinavisk
elitracing. Det är en högklassig
videoproduktion för digitalt bruk. På
STCC+ kommer du kunna följa GT4 live.
Utöver det kommer ni kunna följa våra
team och förare bakom kulisserna och
se höjdpunkterna.

PRO/AM OCH AM/AM
Enligt SRO:s standardreglemente kör en högre klassad förare tillsammans med en lägre klassad
förare, så kallat PRO/AM. Förarbytet genomförs vid det obligatoriska depåstoppet. En nyhet för
2021 är att GT4 Scandinavia kommer erbjuda AM/AM, dvs. att man kan åka två lägre klassade
förare, eller om någon så önskar även kunna köra hela distansen själv. För att genomföra detta
och se till att det blir rättvist kommer vi få assistans av SRO kring det tävlingstekniska
utformandet.

GT4
EN GLOBAL
KLASS
SRO Motorsports Group är en global
organisation som specialiserat sig på
långloppstävlingar och GT-bilar. När man tävlar
under deras tekniska reglemente garanterar det
rättvisa villkor för deltagarna.
När man köper en bil som ingår i ett reglemente
som just GT4 vet man också att bilen är byggd
efter en hög standard både gällande säkerhet
och prestanda.
Bilen kommer behålla sitt värde och är globalt
eftertraktad eftersom GT4 körs i flertalet serier
världen över.
GT4 som klass har vuxit sig stor och i den
europeiska GT4-serien är det över 40 startande.
En GT4-bil kan du alltså köra på alla de stora
banorna utan att behöva bygga om bilen.

GT4
FRAMTID OCH
MÅL
Uppdrag: Att vara en modern och stabil plattform inom motorsport
för GT-bilar och dess utövare.
Vision: Att lyfta fram motorsportens inre värden som tävling,
prestation, atmosfär och intensitet till en modern och säker produkt
för deltagarna.
GT4 Scandinavia har som mål att:
- Tävla med tekniskt reglemente från SRO Motorsports Group
- Köra med endurance/långloppsformat
- Arrangera, marknadsföra och lyfta fram GT racing på den
skandinaviska marknaden
- Samarbeta med banor/klubbar/arrangörer för deltagarnas bästa
- Ta fram ett digitalt format för att marknadsföra serien för den
moderna publiken
- Stödja och bidra till kultur och gemenskap kring GT racing
GT4 Scandinavia drivs av Björkman Engineering AB

GT4
EKONOMI
Väljer du att köra GT4 Scandinavia 2021 är du i
gott sällskap. GT4 är ett mästerskap med många
talanger. Tillsammans med alltifrån
framgångsrika företagare till internationellt
erkända motorsportprofiler kommer vi erbjuda
racing på högsta nivå.
Du har möjlighet att välja bil från ett antal
premiummärken. Kostnaden för att köpa en bil
varierar beroende på märke. Detta är den
största kostnaden för att komma till startlinjen.
Service och underhåll varierar också mellan de
olika bilarna men är i förhållande till sin
prestanda väldigt prisvärda och har en rimlig
driftskostnad.
Säsongen 2021 har fyra deltävlingar. Den första
tävlingen får du köpa tolv nya däck. De
resterande tre deltävlingar är gränsen åtta däck
per racehelg. Regndäck är fritt.
Anmälningsavgiften är till för att säkra
kostnader för klassen som banor, funktionärer,
tävlingsledning, STCC+ sändning, PR och
marknadsföring av klassen. Avgiften för hela
säsongen 2021 är, 100 000 sek per bil. Vill man
köra enstaka deltävlingar är avgiften 30 000kr
per racehelg. Anmälan är öppen till 2021-03-29.
Behöver du hjälp att hitta team, bilar eller om du
har andra frågor kring GT4 Scandinavia, maila
gärna robert@bjorkmanengineering.com

GT4 SCANDINAVIA
DÄCK
GT4 Scandinavia och SRO Motorsports Group
samarbetar med Pirelli som är vår officiella
däcksleverantör.
Pirelli finns med på alla deltvälingar och har full
service tillgänglig för deltagarna.
I deltävling nummer ett får man köpa tre nya set
slicks och två set av dem är är obligatoriska. Inga
tidigare erskaffade däck oavsett inköpsställe får
användas varken till test, kvalificering eller race.
Från deltävling två och framåt måste team som kört i
serien tidigare köpa två nya set per tävlingshelg.
Det är tillåtet att ta med sig fyra tidigare använda
däck från föregående tävling/tävlingar som kan
användas till det officiella testet som föregår det
inledande racet varje tävlingshelg.
Hoppar ett nytt team in senare i serien får man
tillgodogöra sig tre nya set i första tävlingen.
Regndäcken är fria men ska komma från Pirelli
Official Service Provider (A. Åbergs Bil & Import AB).
De team som varit med tidigare år får möjlighet att
registrera fyra nya wets om det finns sedan tidigare
och de ska användas på samma bil som de köptes till.
.

GT4
EN
RACEHELG
Morgondimman lättar så sakteliga över
racerbanan. Ljudet av racerbilar som startar för
att varmköra ekar genom depågatan. Solens
strålar kämpar för att värma upp dagen. Luften
fylls av racingdofter medan du klär på dig det
brandsäkra understället. Handskarna lägger du
bredvid hjälmen och putsar visiret en sista gång.
Högtalarna berättar att första passet ska börja.
Overallens blixtlås dras sakta upp. Det är dags
att köra racerbil.
Exempel Tidsschema Dag 1:
09:35 - 10:05 GT4 Officiellt Test 1
10:05 - 10:35 GT4 Officiellt Test 2
14:20 - 14:35 GT4 Kval PRO
14:40 - 14:55 GT4 Kval AM
Exempel Tidschema Dag 2:
11:39 - 12:29 Race 1, 50Min +1 varv
16:00 - 16:50 Race 2, 50Min +1 varv
Depåstoppet måste, i ett 50-minuters race, ske i
fönstret mellan 20min00sek från start till
30min59.99sek. Inga däck byts i depåstoppet
(om det inte regnar). I depåstoppet sker
förarbytet. Tiden på depåstoppet är enligt den
"BoP" (Balance of performance) som styrs av
SRO.

PRESENTATION AV
ORGANISATIONEN
Robert Björkman, Dual M.Sc Maskiningenjör/Project
Management från Chalmers. Nordisk-elit inom
Karting, Formel Ford och Formel Renault. La hjälmen
på hyllan 2004 och har sedan 2005 arbetat
som förarcoach och race-ingenjör. Han har tagit 6
STCC titlar som race-ingenjör. När han inte får
arbeta med motorsport, arbetar han med att utveckla
autonoma fordon som teknisk-expert och
projektledare.
Alexander Haegermark, Sälj och Marknadsföring på
Göteborgs Universitet, Erfaren förare med bland
annat 2x Svenskmästare i Karting, Radical, Formel
Reanult och Rickard Rydell Stipendiat, Arbetat som
förarcoach och har egen event-firma inom
motorsport. Grundare och VD på Goedu AB.

MEDIA
www.gt4series.se
Facebook.com/GT4Scandinavia
Youtube.com/GT4 Scandinavia
Instagram: GT4_Scandinavia
.

Viktor Huggare, M.Sc Vehicle Dynamics, KTH. Tävlat
inom Karting, Radical, Formel Renault och STCC.
Arbetat som förarcoach och race-ingenjör, senast för
Flash Engineering. I vanliga livet jobbar Viktor med
motorkalibrering och mjukvaruutvecklare för
elektriska självgående och teleopererade fordon.
Driver också egen verksamhet inom 3D printing &
CAD modellering samt produktutveckling.
.
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