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De Erik Carlsson Competitie 
De Erik Carlsson competitie wordt georganiseerd door het Dutch Saab Classic Rallyteam (DSCR). 

Actieve Saab rallyrijders doen automatisch mee aan de competitie, als ze zich als equipe, 

inschrijven bij één of meerdere Saab rally evenementen die meedingen voor de Erik Carlsson 

trofee. 

 

Deelnemers aan de competitie krijgen alleen punten wanneer zij in de betreffende rally rijden in 

een auto van het merk Saab. In de Erik Carlsson competitie speelt leeftijd van het voertuig geen 

rol. De competitie maakt geen onderscheid qua klassen, Expertklasse, de Sportklasse en de 

Tourklasse worden samengevoegd in één competitieklasse. 

 

Een equipe bestaat uit maximaal twee personen. Als er meer personen meerijden in de auto , dient 

dat van te voren gemeld worden aan organisator/teamcaptain om te beoordelen of dat niet leidt 

tot oneerlijke concurrentie. 

 

Meetellende rally’s 
Alleen rally’s die voldoen aan de volgende criteria kunnen meetellen voor de Erik Carlsson 

Competitie: 

1) De rally wordt georganiseerd door een organisator die is aangesloten, dan wel getrapt is 

aangesloten, bij de Nederlandse Historische Rally Federatie (NHRF) of valt als een 

commissie onder één de Saab merkenclub, Saab Club Nederland of Saab Classic 

vereniging. 

2) Rally’s die worden verreden onder auspiciën van de NHRF en worden verreden met 

gebruikmaking van het NRHF/NRF reglement. 

3) De rally wordt uitsluitend georganiseerd voor auto’s van het merk Saab 

 

Op basis van de bovengenoemde criteria komt de DSCR tot de volgende selectie van rally 

evenementen die in het jaar 2023 meetellen: 

1. Saab Winter Rally, organisator RallyOffice 

2. KLK-1, organisator DSCR 

3. Saab Zomer Rally, organisator RallyOffice 

4. KLK-2, organisator DSCR 

5. Viking Prestatierit, organisator SCN 

 

Puntentelling 
Per gereden rally krijgen de deelnemende equipes klassementspunten op basis van hun positie in 

het eindklassement, ongeacht het wel of geen teamlid zijn van het DSCR-team. Een eerste plaats 

in elke klasse levert 20 punten op, een tweede positie 19 punten, een derde positie 18 punten, etc.. 

 

Deelnemers krijgen punten als samengestelde equipe, mits zij zich in die hoedanigheid voor de 

meetellende rally hebben ingeschreven en de rally in die hoedanigheid ook hebben gereden. 

Indien zij voor de rally de samenstelling van de equipe willen wijzigen, dienen zij dat voorafgaand 

aan de start aan de organisator van de rally melden en aan de team-captain van het DSCR-team. 

De equipe met de gewijzigde samenstelling krijgt derhalve een eigen puntentelling. 
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Ex aequo regeling 
Indien twee of meer equipes met een gelijk aantal punten in het eindklassement van de competitie 

eindigen, geeft de leeftijd van auto waarmee wordt gereden in de laatste rally de doorslag (oud 

voor jong). 

 

Als dit bovengenoemde criterium niet voldoende is voor een doorslaggevende beslissing zal het 

beste resultaat in de eerste competitie rally van de betreffende equipe, in dezelfde samenstelling, 

de doorslag geven. 

 

Standen 
De DSCR houdt de standen- zowel tussenstanden als de eindstand- bij en publiceert die eerst op 

haar eigen website: https://www.dutchsaabclassicrallyteam.nl/ 

 

Prijzen en prijsuitreiking 
De DSCR stelt voor de winnende equipe van het competitieklassement twee bekers beschikbaar 

Deze kampioen krijgt tevens de Erik Carlsson wisseltrofee uitgereikt, die hij/zij een jaar in bezit mag 

houden. Voor de 2e en de 3e  plaats zijn er tevens twee bekers. De prijsuitreiking vindt plaats direct 

na afloop van de laatste rally van het seizoen: de Viking Rally 

 

Tot slot 
In alle gevallen waarin dit bovenstaande reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Erik 

Carlsson Competitie, bestaande uit drie DSCR-teamleden. Direct aanspreekpunt is de team-

captain, via e-mail; dscrallyteam@gmail.com  

 

Mocht je onvolkomenheden constateren in de gepubliceerde (tussen)stand van de Erik Carlsson 

Competitie, dan kunt je contact op nemen met DSCR teamlid Henry Dommerholt, die de standen 

bijhoudt, e-mail adres: hbrdommerholt@gmail.com  
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