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Endnu en gang tak for jeres anmeldelse.
Vi har en del praktiske ting, som vi gerne vil informere om:
Arena Midt Kjellerup/Rallycafe
I arena midt er der en rallycafe, hvor flere forskellige mad og drikke kan købes. Se
vedhæftning.
I området ved rallycafeen vil al henvendelse fra deltagerne også skulle foregå, dvs.
licenskontrol, udlevering af materialer etc., presse. Det skal pointeres, at der absolut ikke er
adgang til løbsledelsen og løbsafviklingen. Alt henvendelse skal foregå gennem
kørerkontakten eller via i deltagerinfo i cafeen.
HUSK AT BESTILLE JERES MAD INDEN TIRSDAG:
Gitte Lai Præstekjær glpr1971@gmail.com

Den officielle opslagstavle vil også være placeret her.
Serviceplads:
Det er vigtig at pointere, at der efter gennemkørslen ikke er adgang til servicepladsen med
notebiler og andre ikke rallybiler eller servicebiler. Der henvises til gruspladsen, se
vedhæftede kort.
Teknisk Kontrol:
Hallen, hvori der er teknisk kontrol, er der desværre ikke plads til tilskuere i.
Der må ikke indtages mad og drikkevarer i hallen.
Vis venligst hensyn overfor dem, som fortsat arbejder der.
Fredag middag / Lørdag morgen, udlevering
Fredag middag får i rutebogen udleveret.
Materialet til rallybil mm. er i særskilt pose, og kan efterlades i deltagerinfo og kan afhentes
lørdag morgen inden teknisk kontrol.
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GPS
I skal have GPS i notebilen. Den tilsluttes ”cigartænderen” eller lign. og fastgøres eller gemmes
væk i lomme. Peter Kiil er kontaktperson for dette og vil være tilstede i rallycafeen. Efter
notekørsel skal samme tracker monteres i jeres rallybil.

Tankningzone
Der er indlagt tankningszone på transportruten lige efter servicepladsen. Husk at følge rutebogen.
På ruten er der flere tankstationer og det er tilladt at, benytte disse. Husk at, beregne jeres køretid.
Power Stage, kun danske deltagere
SS 13 er udnævnt til ny Power Stage

Kenneth Svendsen
Clerk of the Course
Løbsleder
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