
 

 

STARTPROGRAM RALLY SØRLAND CHALLENGE 2014 

 
Kristiansands Automobilklub ønsker velkommen til Rally Sørland Challenge 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 Challenge 2014 er et to dagers løp.  

 

Løpets arrangør lisens: ARCH: 14.10100 

 

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

Se: http://rallysorland.no  

. 

d) 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. Premier som ikke hentes ved offisiell premieutdeling ettersendes ikke.  

 

e) Juryleder (NBF)  Rolf Borge 

Jurymedlem (NBF)  Kristian Seterøy  

Jurymedlem:  Børger Brænd 

Løpsleder  Inga Tofteland 

  

          Telefon under løpet (sekretariat):     95 86 14 55 

 

           

ANKOMST TIL Kristiansand 

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

 

1.  

 Deltagerne møter for innsjekk i Rallyhovedkvarteret i lokaler Hotell Caledonien 

 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 i lokaler for entrepenør Frustøl, Mjåvann Inndustriområde. (E 39 8 

km vest for Kristiansand) 

Tidsskjema for teknisk kontroll:  

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

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

   

Teknisk kontrollant Einar Flakk: 478 07 250 

 

3.  

Start 

Fredag 9. mai 

Første deltaker starter kl 17.30 fra startrampe plassert på Kristiansand Torg.  

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

oppslagstavle seinest kl. 17:00 

Flytende start med min. 1 minutt intervall.  

Deltakere i Challenge avslutter dag 1. ved TK 3C. (Inn service) 

 

Lørdag 10. mai 

1. deltaker starter kl 08:30 fra TK 3G (Ut fra service) Mjåvann Inndustriområde. 

Startliste dag 2: Startrekkefølge dag 1 blir lagt til grunn. 

Deltakere i Challeng skal ikke parkere i regulering før service. TK 6C (inn service) vil 

tildele starttid ut fra TK 6E (ut service) 

 

4.  

STARTNUMMER/REKLAME  

Startnummer og arrangørreklamen skal være påmontert deltakerbil før teknisk 

kontroll.  

Startnummer monteres på deltakerbilens fremdører. Arrangørens reklame monteres i 

bakkant av startnummer. 

 

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

 

5.  
Service området. 

Service området er plassert i Mjåvann Inndustriområde. Avkjørsel fra E39 ca 8 km 

vest for Kristiansand. 

 

Resultater 

Løpets offisielle oppslagstavle er ved Rally Kontoret i Hotell Caledonien, Kristiansand. 

Resultater vil komme som oppslag tidligst 17:30. 

 

 

6. ”Trackere” 
 Deltakere vil få tildelt ”Tracker” før start på Kristiansand Torg.  

 ”Tracker” må innleveres for registreres ved natt opphold.  

 Lørdag morgen vil ”Tracker” bli utlevert ved TK 3H. (Ut service) 
 


