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STARTPROGRAM RALLY SØRLAND 2014 

 
Kristiansands Automobilklub ønsker velkommen til Rally Sørland 9. og 10. mai 2014. 

 

a) Konkurransen holdes i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale 

Sportsreglement for Norge og løpets tilleggsregler. 

 

b) Rally Sørland 2014 er et to dagers nasjonalt rally på grus underlag (ca 3% asfalt).  

 

c) Rally Sørland 2014 arrangeres 9. og 10. mai 2014.  

Løpet er tellende i: 

NM: Alle NM klasser. 

NORGESCUP: N-Cup klassene 7 og 8. 

 

d) Foreløpig start liste med anmeldernes og førernes navn med angivelig startnummer.                  

Se: http://rallysorland.no  

e) Premieutdelingen vil skje i Caledonien Hall, Hotell Caledonien snarest mulig etter protestfristens 

utløp. Dog tidligst kl. 19:00. Det premieres til 1., 2. og 3. av fullførte i alle klasser. I klasser med 

flere en 12 startende, premieres minst ¼ del. Det er kun deltakere som har fullført løpet som er 

berettiget til premiering. Premier som ikke hentes ved offisiell premieutdeling ettersendes ikke. 

 

f) Juryleder (NBF)  Rolf Borge 

Jurymedlem (NBF)  Kristian Seterøy 

Jurymedlem:  Børger Brænd 

Sikkerhetskontrollant (NBF) Torstein Bårdeng 

Løpsleder  Inga Tofteland 

  

          Telefon under løpet (sekretariat):     95 86 14 55 

 

           Deltaker kontakt (alle klasser)under løpet: 

 Kjell Myhr  Tlf: 91680421    

 

ANKOMST TIL Kristiansand 

Vi ønsker vel møtt til Rally Sørland og ber om at følgende informasjon blir tatt hensyn til:  

 

 

1.  
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 Deltagerne møter for innsjekk i Rallyhovedkvarteret i Hotel Caledonien Både fører og kartleser 

må møte for underskriving av påmelding sendt elektronisk. 

 Åpningstider for innsjekk:  

 

torsdag 8. mai 14:00 – 22:00 

fredag 9. mai  07:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

Innsjekk skal være utført før teknisk kontroll.  

2. 

Teknisk kontroll: Entreprenør Frustøl, Mjåvann Inndustriområde. (E 39 ca 8 km vest fra 

Kristiansand) 

Det må regnes med støy måling ved teknisk kontroll. 

Tidsskjema for teknisk kontroll:  

torsdag 8. mai  kl. 16:00 - 22:30 

fredag 9. mai   kl. 10:00 - 12:00  

   

  Re-start 

lørdag 10. mai  kl. 07:00 – 07:30 

 

Teknisk kontrollant Einar Flakk: 478 07 250 
 

 

3.  

Start 

Fredag 9. mai 

Deltaker biler kan parkere på Kristiansand Torv fra klokken 16:00. 

1. deltaker starter fra Kristiansand Torv klokken 19:00 

Start rekkefølge skjer i henhold til endelig startliste som blir slått opp på offisiell oppslagstavle 

seinest kl. 18:00 

Flytende start med min. 1 minutt intervall.  

 

Lørdag 10. mai 

1. deltaker starter kl 09:15 fra Parko Parkeringshus (nattopphold). Deltaker vil få tilgang til 

parkeringshus 10 min før egen start tid.  

Start liste dag 2 (RR 45.1 – 45.2) vil bli slått opp på offisiell oppslagstavle senest kl. 08:45. Kopi vil 

bli satt opp ved port inn til parkeringshus til samme tid. Uoffisiell liste vil snarest mulig bli 

tilgjengelig på løpets nettside. 

 

4.  

STARTNUMMER/REKLAME  

Arrangørreklame, startnummer for deltagerbilen, ”notebil” og ”servicebil” vil bli utlevert ved 

innsjekket.  

Startnummer og arrangørreklamen skal være påmontert deltakerbil før teknisk kontroll.  

Gjennomkjøringsbil skal merkes med deltakers startnummer (ca. 20 x 30 cm) Skal plasseres 

utvendig på høyre bakre siderute eller tilsvarende flate.  
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Startnummer for ”servicebil” (ca. 20 x 30 cm) skal plasseres utvendig på høyre fordør. 

 

Arrangørreklame: Gumpens Auto A/S, K. Tveit Bilglass og Spareskillingsbanken 

Reklame monteres ved startnummer.  

 

5.  
Service området. 

Service området er plassert på Mjåvann Inndustriområde. Avkjørsel fra E39 ca 8 km vest for 

Kristiansand.  

 

 

 

Sportskomité for Rally Sørland 2014 ønsker vel møtt. 


