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Moderne
Urban
USB
Mørke ruter
Mange smarte oppbevaringsrom
Bluetooth
Handsfree
Keyless

16” alufelger
Høyeste score i NCAP sikkerhetstest
Rimelig bilhold
Morsom å kjøre
Suvenren fremkommelighet
med firehjulstrekk
God annenhåndsverdi
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Det var dår-
lig fiske denne

junifredagen. Erik tittet
på den flotte grusveien som

slynget seg rundt “hans hemmelige”
ørretvann i Telemark. Lot det seg gjøre å

arrangere et rally på disse veiene ? Lot det
seg gjøre å skape et nytt motorsport-
arrangement i Norge ? Lot det seg

gjøre å tenke litt annerledes ?
Erik lagde sin egen arbeidstittel ;
NYTT ER NYTTIG. For å få dette til
ville han ha med seg Vidar Holum,

Petter Stenseng og John Erik
Nilsen. Alle sammen tungvektere
i Norsk Motorsport. Deres lokale i
styre i NAF Asker og Bærum likte

ideen og gjengen fikk beskjed om
at det bare var å sette i gang. Dette

hørtes veldig spennende ut. Kontakt-
en ble opprettet med NAF Notodden
og Omegn i 2009 og samarbeidet har
gått i høyt tempo siden høsten 2009.
Nytt for deltakere, nytt for publikum,

nytt for fylke, nytt for kommuner, nytt for
funksjonærer men kanskje det viktigste er

at det er nytt for grunneiere. Komiteen som
har jobbet med bilsport i over 40 år har aldri

møtt maken til positivitet, og ønsker å
takke samtlige grunneiere og oppsitt-
ere som alle har ønsket Rally Telemark

mer enn hjertelig velkommen. Takk
også til Notoddens ordfører LiseWiik
som også har ønsket Rally Telemark

hjertelig velkommen fra dag 1. Erik selv
feller nok noen tårer lørdag 3. september
kl. 08.00 da første bil ruller ut fra torget på

Notodden. En drøm har da gått i opp-
fyllelse. Selv blir han ikke å finne i rallybil
denne dagen. Sin egen rallybil har han

lånt bort for anledningen, men like-
vel blir Erik å finne ute i løypa. I K2 bilen. Bilen som bl.a. skal sørge for sikkerheten under løpet og den tar arrangøren

svært alvorlig. Erik håper publikum følger arrangørens henvisninger og følger funksjonærenes instrukser. Rally er
risikosport og vi kan desverre aldri forutsi hvor et uhell kan skje. Erik vil også takke alle lokale lag og foreninger
som hjelper til som funksjonærer under løpet. La oss alle håpe at Rally Telemark virkelig har kommet for å bli.





JONNY FAANE 35 02 51 06 jonny@windsvollbil.no
DAG RUNAR DYHRE 35 02 51 07 dag-runar@windsvollbil.no

TROND BAKKEN 35 02 51 08 trond@windsvollbil.no

Hvorfor velge ny
bil fremfor brukt
Når du for første gang skal kjøpe bil starter
som oftest jakten på bruktbilmarkedet.
Ofte ender dette med en rimelig bil til
30-50.000 som det i mange tilfeller ikke
er så mye igjen av.

Disse bilene er gamle og har gammel
teknologi. I mange tilfeller uten airbager
og ABS bremser og alt annet
sikkerhetsutstyr som er bygget inn i
dagens moderne biler. Og når det kommer
til miljøspørsmålet blir ofte din første bil en
miljøsynder på utslippssiden.

I tillegg kommer spørsmålet om kostnader.
Biler i disse prisklassene er dyre å eie,
høye drivstoffutgifter, Eu-kontroller og
reparasjonkostnader kommer tett som
hagl og det hele blir lett bare elendighet,
helt til nå!

Windsvoll Bil AS
TUVEN. NOTODDEN. TLF. 35 02 51 00

www.windsvollbil.no

Hvilken bil vil du hun skal ut på
veien med første gang?
Skal ditt barn kjøpe bil for første gang?
Windsvoll Bil introduserer et unikt tilbud til førstegangskjøpere.

KUN
4 biler igjen
-VÆR RASK!

RENTE

1,95%

Dette er rimelig bilhold:
Kr 2350 pr. dag!

pr. mnd
inkl. mvaFra kr. 704

For denne lille summen leveres den nye
bilen i 3 år. Lånet er beregnet utifra et
kontantinnskudd på kr. 50.000,-. Ved høyere
innskudd blir månedssummen mindre. Ved
lavere innskudd blir månedsummen høyere.

Prisen inkluderer • Klima
• Radio/CD/mp3 • ESP
• 5 års norgesgaranti • 15' alu
• 7 airbager • Fjernstyrt sentrallås

Ford Fiesta
1,2 60 HK
5 dørs

Biler på lager
Kun 4 stk. Feel the difference
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Bilder fra Rally Telemark bestilles hos : ha-ols4@online.no
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VOLVOS ENGLEVAKT
Volvo On Call (VOC) tar vare på deg og står til din tjeneste 24 timer i døgnet året rundt. Kommer du ut
for en ulykke som er kraftig nok til at sikkerhetssystemene på bilen utløses, varsles alarmsentralen automa-
tisk. Har du behov for assistanse eller er ute av stand til å svare, guides utrykningsmannskapet helt fram til
deg ved hjelp av bilens GPS posisjon slik at du får raskest mulig hjelp når hvert minutt teller. Kommer du
ut for et mindre uhell eller har punktert/sluppet opp for drivstoff og trenger assistanse, er hjelpen bare et
knappetrykk unna. Ved innbrudd i bilen varsles du og sentralen automatisk, og skulle noen være så dum
å stjele bilen din, kan sentralen både kontakte tyvene og spore dem. Med mobiltelefon og APPS har du i
tillegg tilgang til funksjoner som fjernstart av kupe- og motorvarmer, sjekke om du har glemt å lukke vinduer
og dører, låse dørene (S60, V60 og XC60) og en rekke andre sikkerhet- og komfortjenester.

ASSISTANSE
• Automatisk hjelp ved ulykke

• Selvaktivert nødassistanse

• Volvo Veihjelp assistanse

• Tyverivarsling

• Sporing av stjålet bil

• Fjernåpning av dører

APPS/MOBIL
• Stille/slå på motor- og kupevarmer

• Er noen vinduer eller dører åpne?

• Er alle dørene låst?

• Lås/lås opp dører (S60, V60, XC60)

• Hva er instrumentpanelstatus.
Olje/lyspærer etc.?

• Automatisk kjørebok med notater

• Hvor satte jeg fra meg bilen?

• Hva er bilens km stand?

• Hvor mye drivstoff har jeg igjen?

• med mer...

MOBIL APPS LÅS/LÅS OPP DØRER FJERNSTART MOTOR-
OG KUPEVARMER

FEILVARSLING FINN BILEN DIN

VOLVO ON CALL
VEIL. PRIS KR 7 500,-

Tilgjenglig på alle nye
Volvo 2012-modeller.
Volvo On Call gir rabatt
hos Volvia Forsikring.

Volvo. for life

volvo on call – ALLTID MED DEG
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Start. Koordinater
WGS 84:N 59° 32.451', E 9° 12.817'

Etappen er 6,79 km og kjøres kun en
gang. Etappen starter rett på oversiden
av Tveitanbakken, og er ganske bratt
med stigninger jevnt fordelt oppover
hele etappen. Veien følger et
bekkedrag den natulige vannveien til
ca 3,1 km. Etter 3,1 km blir det litt
mer åpent terreng, men fremdeles mye
krevende svinger. Siste delen går
gjennom et steinbrudd med målgang i
krokete svinger før stopp posten.

Både start og mål er trange, så etappen
anbefales ikke for publikum. Det er
også lite med parkeringsmuligheter
spesielt ved start.

Mål. Koordinater
N 59° 29.196', E 9° 10.358'
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MÅL.
Koordinater

WGS 84:N 59° 37.882',
E 9° 16.796'

START. Koordinater
WGS 84:N 59° 37.635', E 9° 20.657'
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W

MÅL.
Koordinater

WGS 84:N 59° 38.216
E 9° 25.780'

6',

W
START. Koo

WGS 84:N 59° 37.962
ordinater
2', E 9° 30.715'



MÅL. Koordinater
WGS 84:N 59° 30.409',

E 9° 17.387'

START. Koordinater
WGS 84:N 59° 27.781',

E 9° 18.386'
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MÅL. Koordinater
WGS 84:N 59° 41.120',

E 9° 7.950'

Dette er den etappen som kanskje vil gi høyeste
topphastighet i Rally Telemark.
Den er også kortest av etappene med 5,61 km.

START. Koordinater
Veien er vanskelig å gå, da det er trangt langs veien
med elva på venstre side. Vi oppfordrer publikum til å
være trygt plassert i god til før start.

WGS 84:N 59° 41.346',
E 9° 2.377'

Tlf: 35 01 08 46

Dekk-Felg-Batteri-Oljeskift-ACservice

Den mest komfortable måten å ta vare på bilen på?

www.vianor.com

Semsvei 38Vianor Notodden



START. Koordinater
WGS 84:N 59° 41.245', E 9° 9.395'

MÅL. Koordinater
WGS 84:N 59° 37.395', E 9° 14.839'
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Best på tidBest på tid

Landsdekkende transportbedrift
med hurtige og presise leveringer

HJUKSEBØ - 3686 NOTODDEN
Kontakt oss på tlf: 03595

E-post: bestilling@eektransport.no Web: www.eektransport.no

Vi løser ditt kranbilbehov
Kranbiler m/37 og 47 tm. Vinsj og jibb, 28 m rekkevidde

Faste ruter til faste tider!Faste ruter til faste tider!
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Gratis parkering!
Åpent 10-19 (18)

SPAR Dagligvare: 9-20 (18)

www.tuvensenteret.no

Nå står
alt litt på

hodet!
Byggetrinn 2 er i full gang og vi er inne i en hektisk

og spennende periode! Vi gleder oss til å få et
flottere, lysere og enda større kjøpesenter. Om alt

står litt på hodet hos oss akkurat nå, så gleder vi oss
stort til NYÅPNINGEN i november. Våre 25 butikker
ønsker deg velkommen og kan i disse dager friste

med HØSTENS nyheter!

En god handleopplevelse på
Tuven Senteret

Et trivelig kjøpesenter
med god atmosfære

Hus og hjem

Elines Gaver 35 01 03 32
Frøken Fryd 35 01 05 64
Nille 97 46 47 84
Princess 35 01 49 67

Klær, sko og tilbehør

B - Young 35 01 11 86
Bagorama 35 01 47 70
Carola 35 01 22 10
Cubus 35 02 05 95
Eurosko 35 01 28 50
KappAhl 46 89 73 39
Match 35 01 42 14
Mi Moda 97 51 38 06
Tuven Barn/Utstyr 92 87 12 00

Mat og drikke

Narvesen 35 01 49 11
Spar Tuven 35 02 90 70

Servering

Glady’s Cafe 35 01 43 47
Tuven Kafé 35 01 87 35

Service og tjenester

Post i butikk 35 084064
Zåbra Frisør 35 01 02 55

Spesialbutikker

Buddy Leker 35 02 08 95
Floriss 35 01 99 00
Gullfunn 35 01 00 81
Libris 35 01 34 30
Life 35 01 12 05
Parfymelle 35 01 47 70
Sport 1 35 01 40 00
Vitus Apotek 35 01 95 02

BUTIKKOVERSIKT
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Rally Meny 2011

Laks m/kokte poteter hvitvinsaus
Salmon With boiled potatoes and white wine sauce

Hamburger m/brød og pommes
Hamburger With bred and deep fried potatoes

Kyllingfilet m/ Rosewaldpoteter og urtesaus
Filet off chicken and herb sauce Rosewald potatoes

Filet Black & White Rosewaldpoteter
Rødvinsaus & Béarnaise

Filet Black & White with Rosewald potatoes 
red whine sauce and béarnaise sauce

“Rally” Resturanten er åpen fra 13.00-22.00

Telemark
Hotell

. . . . . . . . .
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Autosenteret AS
Inger Floodsvei 1, 3676 Notodden - Tlf.: 35 02 95 50

www.autosenteret-as.no

Kontaktpersoner:
Hans Otto Pedersen: 35 02 95 57 / 90 14 49 35
Amund Larsen: 35 02 95 55 / 97 76 39 18
Kristian Stølan: 35 02 95 60 / 91 63 63 63
Frode Mork: 35 02 95 56 / 95 73 18 82

* Årsavgift kommer i tillegg. På leasing kommer etableringsgebyr på kr 3.850,- og termingebyr kr 75,- eks. mva i tillegg .

Co
2
-utslipp fra 134 g/km. Drivstofforbruk fra 0,49 l/mil. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr ut over standard.

www.volkswagen.no

Nyttekjøretøy

Rentetilbud

2,95%

Din arbeidsplass
Supertilbud på leasing av Volkswagen Caddy frem til 1. mai 2011

2011 Volkswagen Caddy 1,6 TDI 75 hk hvit
Utstyr: Tilhengerfeste, aircondition, el. vindu og speil,
Radio/CD. Vinterhjul kommer i tillegg

Leasing/Månedsleie

880,-* eks. mva
Leiebetingelser: Kr 40.000,- eks. mva i engangsleie. 3 år/45.000 km.

2011 Volkswagen Caddy 2,0 TDI 110 hk
Utstyr: Firehjulstrekk, tilhengerfeste, aircondition, el. vindu og
speil, Radio/CD, metallic. Vinterhjul kommer i tillegg.

Leasing/Månedsleie

1.500,-* eks. mva
Leiebetingelser: Kr 40.000,- eks. mva i engangsleie. 3 år/45.000 km.

Nå gir vi 5 års
Norgesgaranti på alle
våre modeller!

Nye Amarok
Fra kr 265.950,- eks. mva

- 2.0 TDI Biturbo

- Innkoblbar 4MOTION

- Permanent 4MOTION

- Forbruk blandet kjøring 0,79 l/mil

Kom å se

årets store

nyhet!

Nyttekjøretøy



34



35

www.citroen.no

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.no

CITROËN DS3 STÅR KLAR. KOM OG PRØVEKJØR

www.citroen.no

NY
CITROËN

 DS3

Nye Citroën DS3 er bilen for deg som ønsker stil og individualitet. Du har et hav av muligheter til å kombinere farger 
og designelementer, og du kan skape din helt personlige variant. Bilen har et kraftig uttrykk. Dette underbygges av 
et friskt motorprogram og et sikkerhetsnivå med maksimale 5 stjerner i Euro NCAP. På www.citroen.no kan du more 
deg med å skape din helt personlige Citroën DS3, og se hvordan den blir. God fornøyelse.

Drivstofforbruk ved blandet kjøring: 3,8 -6,9 l/100 km. CO2: 99-158 g/km.

NOTODDEN BIL & SPEEDSHOP AS

Pris fra

199.900,-



Trykk: Telemark Trykk AS, Notodden


