
 
 
 

Räddn
Sportgre
 
 
 
Nedanstå
Riktlinjer
 * I varje 
Följande 
 
 

Nivå 1 Lå
1 st Rädd
3 st räddn
1 räddnin
1 räddnin
1 räddnin
 
Vid start 
1 st Skum
1 st Skum
1 st Skum
1 st Koldi
1 st Koldi
1 st Koldi
 
Vid bansl
 
 
 

Nivå 2 Lå
1 st Rädd
4 st räddn
2 räddnin
1 räddnin
1 räddnin
 
Vid start 
1 st Skum
1 st Skum
1 st Skum
1 st Koldi
1 st Koldi
1 st Koldi
 
Vid bansl
 
 
 

 

ningsrikt
en: Dragracin

ående regler f
na är uppdela
nivå skall det 
nivåer finns; 

ångsammare
dningsbil 
ningsmän (*) 
ngsman i start
ngsman i bans
ngsman i rädd

ska det finnas
msläckare min
msläckare min
msläckare min
oxidsläckare 
oxidsläckare 
oxidsläckare 

lut/avfarter s

ångsammare
dningsbil 
ningsmän (*) 
ngsmän i start
ngsman i bans
ngsman i rädd

ska det finnas
msläckare min
msläckare min
msläckare min
oxidsläckare 
oxidsläckare 
oxidsläckare 

lut/avfarter s

N

 

tlinjer Ni
ng 

följer FAP 512
ade i nivåer ba
alltid finnas e

e än 10.00(4

t 
slut 
dningsbil  

s följande utru
. 6 L Afff place
. 6 L Afff place
. 6 L Afff place
min. 5 L place
min. 5 L place
min. 5 L place

ka det finnas 

e än 7.50(40

t 
slut 
dningsbil  

s följande utru
. 6 L Afff place
. 6 L Afff place
. 6 L Afff place
min. 5 L place
min. 5 L place
min. 5 L place

ka det finnas 

 

 

itroz AB, Annel
+46 8 71
nitroz.se 

troz Mot

‐1 samt gällan
aserat på de r
en säkerhetsch

402 meter) sa

ustning 
erade vid väns
erade vid hög
erade vid upp
erade vid väns
erade vid höge
erade vid uppl

1 Skumsläcka

02 meter) sam

ustning 
erade vid väns
erade vid hög
erade vid upp
erade vid väns
erade vid höge
erade vid uppl

1 Skumsläcka

undsvägen 14, 
1 55 60 | info@
|dragracing.eu

 

torsport

nde branschn
risker som finn
hef med ansv

amt 6.40(20

ster lane 
er lane 
plining 
ster lane 
er lane 
lining 

are min. 6 L Af

mt 4.50(201

ster lane 
er lane 
plining 
ster lane 
er lane 
lining 

are min. 6 L Af

141 44 Huddin
@nitroz.se 
|razing.se 

2022‐23

ormer 
ns. Alla krav ä
ar för räddnin

01 meter) 

fff 

 meter) men

fff 

nge 

Hudding

3 

r minimikrav. 
ng. 

n snabbare ä

ge 17 februari 

  

än nivå 1 

2022 



 
Nivå 3 S
1 st Have
1 st räddn
 
5  st rädd
2 räddnin
1 räddnin
1 räddnin
1 räddnin
 
Vid start 
1 st Skum
1 st Skum
1 st Skum
1 st Koldi
1 st Koldi
1 st Koldi
 
Vid bansl
 
 
 

Kompet
 

Räddnin
Räddning
brandkun
Utrustnin
Räddning
risker. Ut
Brandstä
Nomex, C
Hjälm ska
ska uppfy
 

Räddnin
Räddning
Utrustnin
Släckare S
Släckare 
Brytverkt
Bälteskni
Kniv  
Verktygsl
10 mm, 1
Bogserlin
Varningsl
Avspärrn
Tigersåg 
användan
 
 
 

nabbare än 
eribil 
ningsbil/lätt r

dningsmän (*)
ngsmän i start
ngsman i bans
ngsman i rädd
ngsman i lätt r

ska det finnas
msläckare min
msläckare min
msläckare min
oxidsläckare 
oxidsläckare 
oxidsläckare 

lut/avfarter s

tensnivåer 

ngsman  
gsman är en fu
nskaper.  
ng  
gsmannen ska
trustningen sk
ll En 349 alt fö
Carbon X alt rö
a användas om
ylla EN 14458(

ngsbil  
gsbilen ska ku
ng i Räddnings
Skum Afff elle
Koldioxid 1 st 
tyg  
v  

låda innehålla
13 mm samt 1
na  
ljus orange lju
ingsband (ATA
Batteridriven 
nde av tigerså

N

7.50(402 me

äddningsford

 
t 
slut 
dningsbil  
räddningsford

s följande utru
. 6 L Afff place
. 6 L Afff place
. 6 L Afff place
min. 5 L place
min. 5 L place
min. 5 L place

ka det finnas 

 

unktionär som

a vara utrustad
ka vara Brandt
öraroverall FIA
ökdykarluva  
m räddningsm
(brandhjälm) 

nna användas
sbilen ska vara
er Afff‐AR min
minst 2kg en

ande Skruvme
17 mm, Bultsa

us 360 graders
A‐Band)  
med blad ans
åg 

 

 

itroz AB, Annel
+46 8 71
nitroz.se 

eter) samt 4.

on(ATV) 

don 

ustning 
erade vid väns
erade vid hög
erade vid upp
erade vid väns
erade vid höge
erade vid uppl

1 Skumsläcka

m genomgått u

d med kläder 
tåliga kängor a
A klassning 88

mannen är plac
eller FIA Tech

s för normalol
a:  
nst 6 kg alt.pul
ligt EN3  

ejsar flat och s
x, avbitare, po

s spridning  

spassat för Gla

undsvägen 14, 
1 55 60 | info@
|dragracing.eu

 

.50(201 met

ster lane 
er lane 
plining 
ster lane 
er lane 
lining 

are min. 6 L Af

utbildning i ba

avsedda för a
alt förarsko m
856‐2000 alt. 

cerad i en bil e
hnical list no 2

lyckor. Bilen u

lver minst 6 k

stjärnmesjelso
olygrip  

asfiber/kolfib

141 44 Huddin
@nitroz.se 
|razing.se 

ter) 

fff 

asal räddning 

att skydda den
med FIA klassn
Minst SFI 3.3A

eller annat fo
25 

utrustas för en

g enligt EN3 

ortering, Torxn

er Munskydd 

nge 

och innehar g

nne från brand
ning 8856‐200
A/5 Brandtålig

rdon under tä

n grundläggan

nycklar, Block

för att skydda

grundläggand

d och andra y
00 alt. SFI 3.3A
ga handskar B

ävling/träning

nde insats.  

knycklar 8‐19 v

a mot glasdam

e 

ttre 
A/5 
Balaklava 

g. Hjälmen 

varav 2 st 

mm vid 



 
Haveribi
Haveribile
Utrustnin
2 st Släck
2 st Släck
Klippverk
Vattentan
Kniv  
Bälteskni
Verktygsl
10 mm, 1
Tigersåg 
användan
Avspärrn
 

Lätt Räd
Lätt fordo
 

Radioko
Samtliga 
FAP 512‐
ljudnivån
 

Förändri
Omförde
tävlingsle
 

Normer 
All utrust
sådan utr
 
 

Sjukvård
Under på
läkemede
‐Kramplö
‐ Smärtst
‐ Adrenal
Det ska fi

Sjukvårds
Patientsk
 

il  
en är den bile
ngen i Haverib
kare Skum Afff
kare Koldioxid 
ktyg Hydraulis
nk 200 L eller 

v  
låda innehålla
13 mm samt 1
Batteridriven 
nde av tigerså
ingsband (ATA

ddningsfordo
on för snabb i

ommunikatio
enheter ska k
1. Utrustning 
n på träningen

ing i bemann
lning av resur
edning samt d

och säkerhe
tning som anv
rustning. 

d 
ågående körni
el för att kunn
ösande 
illande 
in 
innas utrustni

spersonalen s
kadeförsäkring

N

en vi använder
bil ska vara:  
f eller Afff‐AR
1 st minst 2k
ka (Sax ska ha
annat släckm

ande Skruvme
17 mm, Bultsa
med anpassa
åg  
A‐Band)  

on(ATV) 
nsats och bär

on  
kunna kommu
ska vara anpa

n/tävlingen. 

ning eller ut
rser i form av 
omare. Och s

etsföreskrifte
vänds i räddnin

ng ska det fin
na minst ge; 

ing för urtag u

ka kunna påb
g ska finnas fö

 

itroz AB, Annel
+46 8 71
nitroz.se 

r för de större

minst 6 kg alt
g enligt EN3 
a minimikapac
medel av motsv

ejsar flat och s
x, avbitare, po
t blad för glas

rgning. Utrust

unicera via ett
assad för att e

rustningsför
bemanning el
ka bara ske o

er  
ngsorganisatio

nas minst en 

ur fordon såso

örja ett preho
ör vårdutövare

undsvägen 14, 
1 55 60 | info@
|dragracing.eu

 

e olyckorna oc

t. Pulver 6 kg 

citet med 40 t
varande kapa

stjärnmesjelso
olygrip  
sfiber/kolfibe

as med minst

t dedikerat rad
en god kommu

rdelning  
ller utrustning
m förändringe

onen ska följa

Sjuksköterska

om Ked‐väst, X

ospitalt omhä
en och socials

141 44 Huddin
@nitroz.se 
|razing.se 

ch det avance

enligt EN3  

ton)  
citet eller insa

ortering, Torxn

r Munskydd fö

t en skumsläck

diosystem för
unikation ska 

g får göras av 
en kan anses 

a gällande nor

a eller läkare m

XT‐bräda eller

ndertagande 
styrelsens krav

nge 

rade räddning

atstid.  

nycklar, Block

ör att skydda 

kare 6 L Afff‐A

räddning och
kunna föras m

säkerhetsche
gynna organis

rmer och säke

med delegerin

r liknande 

av skadad ind
v skall vara up

gsarbetet. 

knycklar 8‐19 v

mot glasdam

AR. 

h sjukvård i en
med den aktu

ef i samråd me
sationen.  

erhetsföreskri

ng att adminis

divid/er.  
ppfyllda.  

varav 2 st 

m vid 

nlighet till 
ella 

ed 

fter för 

strera 


