
            

  

                                                      Hammelev Minirally 

 

Slutinstruktion 1 

 
Aabenraa, den 8. oktober 2013 

Kære deltager 

Tak for din anmeldelse til Super Dæk Service Hammelev Minirally, lørdag den 12. oktober 2013 
Første deltager starter kl. 12.00 - Dit startnummer og starttid fremgår af deltagerlisten. 
 
Konkurrencen er godkendt af DASU, godkendelsesnummer. 207 
Politiets tilladelsesnr.: 3300-50163-00213-13              
 
Udlevering af rutebog fra kl. 07.30 mod kvittering 
Noter er på www.minirallysyd.dk og du skal selv skrive ud hvis du vil bruge dem - alle prøver er skrevet 
”helt ud”. Der er et oversigtskort i rutebogen. 
 
Motor Sport Sønderjylland  byder velkommen med rundstykker og kaffe fra kl. 07.30 
Mødested for licens- og teknisk kontrol er: Pædagog seminariet Dronning Margrethes Vej 11-13 6200 
Aabenraa  
 
Teknisk kontrol og licenskontrol åbner kl. 08.00 
Der er kontrol fra kl. 08.00 - servicefolk må præsentere bil og udstyr. 
Licenskontrol skal være gennemført senest 60 minutter før din starttid 
 
I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk kontrol, licenskontrol og gennemkørsel, men vi opfordrer jer til 
at sprede jer, så vi undgår køer – husk sluttidspunktet for Teknisk- og Licenskontrol.  
 
Før-start parc fermé (TK 100) skal tilkøres senest 10 min. før jeres starttid. 
Vi skriver ikke i kontrol- eller startkort – vi registrer jeres ankomst på en liste. 
 
Trailer parkering på Dyrskue pladsen indkørsel fra Hjelmalle´ 6200 Aabenraa 
Serviceplads på P-Pladsen Skolevænget 6200 Aabenraa 
 
Gennemkørsel – modkørsel forbudt - dit ansvar at nå til kontrol i tide 
Det er tilladt at gennemkøre prøverne i et tempo der ikke kan vække anstød, dog højst 50 km/t i by. Det er 
tilladt at køre i rallybilen eller anden bil under 3500 kg, men hvis du har valgt at køre i en bil der kan hindre 
udsyn fra de øvrige deltagere, skal du være særlig påpasselig med at give plads.  
 
Gennemkørsel af prøverne kan foregå i tidsrummet fra kl. 8:00 til 11:30. Vore officials arbejder i samme 
tidsrum med opsætning af prøverne, så tag hensyn til dem – og til alle andre i øvrigt – under 
gennemkørslen.  
 
Max tid     Fogderup prøven 7 min. 
                 Søderup prøven 7 min. 
                 Gåskær prøven 10 min. 
 
Dommer i arrangementet udpeget af Rallyudvalget:  
Niels Jørn Larsen,(Krølle),krolle.njlarsen@gmail.com  

Løbsledelsen træffes hele dagen under arrangementet på tlf. 20 68 76 18. 

Med sportslig hilsen & på gensyn  
Løbsledelsen 
 


