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Ordfører Jørn Christensen i
Notodden viser alltid entusiasme
og glede over tiltak som bidrar til
å sette Notodden positivt på
kartet.

Av Sverre F. Henriksen, OTF

Notoddens ordfører lar ikke anledning-
en gå fra seg til å fronte byen og kom-
munen også i forbindelse med et arran-
gement som Rally Telemark.

Følgende hilsen fra ordføreren viser
også at han ser det som viktig at Rally
Telemark benytter både byen, distriktet,
og ikke minst byens nye kulturarena,
Bok- og blueshuset:

Det er veldig hyggelig også i år å kunne
ønske Rally Telemark velkommen til ny
fartsfest i Notodden.

Vi er stolte av at arrangementet igjen
legges til Notodden. Rally Telemark er
et arrangement som skaper stor opp-
merksomhet, også på landsbasis.
Pressedekningen forteller alt om det.

I år flagges det hele i gang fra
Notoddens nye storstue; Notodden 
Bok & Blueshus. Dermed har også 
publikum fått et kjempefint utgangs-
punkt til å følge rallyet.  

Jeg ønsker deltagere, funksjonerer, 
publikum, presse, lykke til med  2014
utgaven av Rally Telemark.

Jørn Christensen
Ordfører

Hjertelig velkommen til Rally
Telemark og Notodden. I år er det-
te avslutningen på årets norges-
mesterskap i rally.

Det er fantastisk nok en gang å se at vi
kan samle sammen våre trofaste nøkkel-
personer som stiller opp for rallysporten
slik at vi kan få arrangert Rally Telemark.

Her i Telemark og ikke minst i Notodden
kommune har vi blitt tatt imot med åpne
armer, og når det gjelder grunneiere og
berørte har vi aldri før møtt så mange
imøtekommende og positive mennesker
som her i distriktet. Det er derfor veldig
viktig at vi alle oppfører oss som folk og
kjører pent som alltid når vi ferdes rundt
løypa, enten som publikum, funksjonær
eller deltager.

Vi rallyarrangører hjelper hverandre med
funksjonærer til områder som krever
kompetanse. Men uten lag og foreninger
hadde det ikke hvert mulig å gjennomfø-
re Rally Telemark. Vi er helt å avhengig
av lokale idrettslag til å hjelpe oss.
Her har vi også i år vært utrolig heldige
da det viser seg at Notodden faktisk har
noen av de beste lag og foreninger vi
noe gang har møtt. 

Miljøet er viktig for oss som arrangerer
Rally Telemark. Vi har satt fokus på at alt
som blir brukt til å merke etappene sånn
som kart, skilt osv. ikke blir festet med
skruer eller spikrer i trær eller annen vege-
tasjon. Vi henstiller også tilskuere, delta-
gere, serviceteam og andre involverte å ta
med seg sitt eget søppel slik at naturen
forblir slik vi ønsker å finne den. Se forøv-
rig egen miljøplan i denne ralyavisen.

Årets løp har start og mål fra det nye og
flotte Bok og Blueshuset i Storgata 1. 
Første bil starter herfra kl 08:00 lørdag
morgen. Årets løp har fire etapper  som
kjøres to ganger, det vil si til sammen
åtte etapper. Det er en ny etappe på hele
20 km. Her skal deltagerne bli gode og
varme før de kommer til mål. Årlifoss-
etappen  er lett tilgjengelig for publikum
ved Hove grustak og her kan man se bi-
len to ganger. Dette er også målgang på
den siste etappen før deltagerne kjører til
mål for hele løpet ved Bok og
Blueshuset i Notodden. 

Jeg oppfordrer alle til å komme til Bok
og Blueshuset og ta imot deltagerne når
de ankommer målgang for hele løpet.
Første bil er forventet over målrampen
ca kl 18:00, og det hadde vært veldig
hyggelig om mange blir til premieutde-
ling og applauderer for premievinnerne. 

Vi håper alle i Notodden og omegn ser
på Rally Telemark som et positiv tilskudd
til lokalmiljøet og at vi tilfører positive re-
feranser fra oss med Rallydilla.

Til slutt vil jeg presisere at alle tar sikker-
heten til seg selv og andre på alvor.
Les rallyvettreglene og følg vakters 
henvisning. Husk bilene kommer på
noen steder i meget høy hastighet og vi
kan ikke passe på alle som ferdes
gjennom 10 mil med fartsetapper.
Det er derfor viktig at hver og en tar sin
egen sikkerhet på alvor. Løpsledelsen
ønsker Dere alle en fantastisk rallyhelg. 

Vennligst hilsen
Petter Stenseng. 
Løpsleder

Varsling av ulykker, brann og alvorlige
hendelser 
All alarmering skal skje til løpsledelsen som står i direkte kontakt med 
andre redningsetater. 
Nødnummer 110 / 112 / 113  skal ikke ringes direkte. 
Løpsledelsen har egen nødprosedyre. 
Kommer man ikke gjennom på nødnummeret prøv da 

Tlf Rally Telemark sekretariat/base 941 86 041 

Rally Telemark har eget nødnummer som brukes ved alvorlige hendelser

Nødnummer er: 940 55 103 

Rally Radio
På web: http://www.radiomotor.no/livecenter/

På radio
Frekvens Notodden og omegn 99,3
Bø og omegn 88,5

Via Radio P5 Telemark

www.radiop5telemark.no/
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Hei alle sammen Velkommen til

Notodden!

Ordfører Jørn Christensen ønsker Rally
Telemark velkommen. (Foto: Sverre F.
Henriksen, OTF)

LLaayy--oouutt,,  ttrryykkkk  oogg  ddiissttrriibbuussjjoonn::
Grafisk service as, Bjørkeveien 2, 1940 Bjørkelangen
Tlf.: 63 85 49 50 • www.grafiskservice.com
Opplag: 31.700



Lag og foreninger som er ute og jobber
for Rally Telemark kommer fra Notodden
Håndballklubb, Notodden
Motorbåtforening, Klevar Bygdelag,
Notodden Dykkerklubb og Notodden
Bordtennisklubb.

Så har vi med NMK Hamar, KNA
Kongsvinger, NMK Aurskog-Høland,
NMK Modum og Sigdal i tillegg til våre
egne funksjonærer fra NAF Notodden og
NAF Asker & Bærum.

De siste hjelper til på teknisk kontroll på
Biltilsynet, har stabsfunksjoner med
samband og jobber i sekretariatet på de
nye flotte Bok & Blueshuset.
Leger, ambulanser, førstehjelp fra
Notodden Røde Kors er viktige støtte-
spillere for et stort NM arrangement som
Rally Telemark er.

Malermester Evensen AS
Inger Floodsvei 2 - 3676 Notodden - jan@malermester-evensen.no - Tlf: 35 01 00 13

Mye er gjort
bare du ringer oss!

Notodden Hotel

Telefon: 35 01 20 88
service@telemarkhotell.no
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Våre viktigste samarbeidspartnere i
rally NM på Notodden

Det er et stort apparat som er i sving med NM helgen 3 til 4 oktober,
hundrevis av lokale ildsjeler og mange tilreisende klubber hjelper til for
å få dette i havn.

Reidar Moland flyr inn i Haave Arena i 2013. Foto: Preben Berg
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Anders har alltid kjørt fort i Rally
Hedemarken og nettopp her vant han sin
første NM runde i gr N i 2005 etter en se-
kund duell med Martin Stenshorne. Han
totalvant også løpet i 2012 og 2013 med
gr N bil. Anders hadde strenge ordre om
ikke å ta opp konkurransen med R5 og
S2000 bilene, men kjøre sitt eget løp og
tenke på egen klasse gr N.

Det hele startet med mørkekjøring fredag
kveld i Hedemarken skogene og Anders
og Roger vant ikke bare den første etap-
pen i klassen, men også totalt.
Teamledelsen fryktet nok da at Anders
og Roger hadde en annen plan enn det
vi var enige om. Det fortsatte med høyt
tempo på den andre prøven hvor de
igjen tok en klar bestetid i klassen og an-
dretid totalt. Det betydde at de også lør-
dag morgen kjøret ut med start nr 2. Ved
kvelds servicen var både Anders og
Roger klare på at de kjørte i sitt eget
«komfort» tempo og ikke tok sjanser.

Lørdag morgen var det full fart igjen og 8
fartsprøver skulle kjøres før vinnere skul-
le kåres. Anders og Roger fortsatte i et
enda høyere tempo og totalvant begge
de to prøvene før service og ledelsen de
tok alt fra ss 3 gav de aldri fra seg. Da de
også var totalraskest på den andre loo-
pen inn til siste service skjønte teamet
at det ikke bare gikk mot klasseseier
med også totalseier. Dette til tross for at
to av prøvene gikk på en bilcrossbane
som klart favoriserer R5 og S2000 bi-
lene. Men oppe i Brumundal med blant
annet Mauset etappen har Anders av-
gjort dette løpet før og det ble to nye be-
stetider. Da var det i prinsipp avgjort.

Anders og Roger vant alle prøvene i gr N
med god margin og 6 av 10 prøver totalt.

Det var derfor svært fornøyde karer som
kunne feire NM gull alt før siste NM run-
de Rally Telemark som arrangeres lørdag
den 4.oktober. Men også det blir et viktig
løp for teamet. Kartleser Roger Eilertsen
leder NM for kartlesere og med et godt
resultat i Rally Telemark kan teamaet ta
sitt 3. NM gull i 2014. Bedre kan det ikke
bli.

NRK 1 sender fra løpet søndag kveld 
etter Kveldsnytt.

(kilde: Pressemelding)

NM gr N
1. Anders Grøndal Subaru Impreza

Valvoline Sti –  162 poeng
2. Trond Sveinsvoll, 

Subaru Impreza STi – 117 poeng
3. Geir Helge Frøslid, 

Subaru Impreza STi – 94 poeng

NM Kartlesere ( Alle klasser )
1. Roger Eilertsen, Subaru Impreza STi

gr N – 162 poeng
2. Torstein Eriksen, 

Ford Fiesta R5 – 153 poeng
3. Veronica Engan, 

Peugeot 208 R2 – 152 poeng

Anders Grøndal ble historisk med 
sitt 10. NM Gull!

Drammenseren Anders Grøndal, NAF Motorsport Asker & Bærum vis-
ste at han på lørdag kunne bli historisk ved å bli tidenes yngste bilfører
til å ta 10 NM gull i teamets ustoppelige Subaru Impreza Valvoline Sti gr
N bil. Men da måtte han og kartleser Roger Eilertsen først slå rutinerte
Trond Sveinsvoll i maken Subaru Impreza Sti gr.N. Det hele skulle av-
gjøres i to dagers løpet Rally Hedemarken som var årets 6. NM runde.

Anders Grøndal ble historisk med 
sitt 10. NM Gull!

Foto: Benjamin Ward

Foto: Benjamin Ward
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TuvenBilskade Ans
Inger Floodsvei 4,
3676 Notodden,
Telefon: 35 02 09 20

Tuven Bilskade hjelper deg med 
det meste når det gjelder bil!

Vi utfører:
Hjulstilling / Oljeskift / AC-service 
Reparasjoner / Skift av frontruter 
Teflonbehandling, polering og pilpleie 
Skadeoppretting av alle bilmerker
Vi henter og bringer bilen ved større reparasjoner

Ta kontakt for mer informasjon!

Bilverksted

Periodisk 

kjøretøykon
troll

fra kr 499,-

Rally Telemark går av stabelen
helgen 3-4.oktober. I år lanserer
man etappen Styggedalen som er
en etappe på ca. 20 km. 

Etappen går fra Meheia over Hengsvann
og over til Dårstul. En krevende og lang
etappe som byr på ulike grader av utfor-
dringer for førerne.  

I tillegg har Klevarsida-etappen en ny
sløyfe i starten på etappen som ikke er
kjørt før. 

Årlifoss-etappen er i år forlenget ved
starten. Denne etappen avsluttes som
vanlig i det spektakulære Hove grustak
som også i år kommer til å trekke til seg
mye publikum.

Start-/målgang og selve basen blir i år
på det nye og fantastiske Bok &
Blueshuset  på Notodden. Siden dette er
årets avslutningsløp i norgesmesterska-
pet vil årets NM-medaljører rulle over
målrampen her på ettermiddagen 
4.oktober.

Det vil bli mer publikumsvennlig da det
er lagt opp til publikumsparkering på alle
prøvene. Barn under 15 år kommer 
gratis inn i følge av voksne.

I år vi det også bli ekstremdager på
Tuvensenteret. Lørdag 26.september 
stiller NAF med elbilkjøring for barn hvor
en heldig vinner kan kjøre av gårde i en
elektrisk barnebil til en verdi på nesten
6000,-

Rallyavisen er i år gratis og vil bli distribuert
til 30000 husstander i Telemark og
Buskerud. I tillegg til dette vil det være flere
salgssteder for rallypass i samme regionen.

Se ellers mer informasjon om løpet  på
www.rallytelemark.no

Fra venstre: Svein Erik Hansen, John Erik
Nilsen (grunneiere), Vidar Holum (pres-
se/marked), Petter Stenseng (løpsleder).
Ikke tilstede: Erik Tandberg og Lars Faale

Primus motorer i Rally Telemark
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Foto: Preben BergFoto: Preben Berg

Foto: Preben BergFoto: Preben Berg
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Sikkerheten i Rally er helt avgjø-
rende både for publikum og del-
tagere. Det må tas ordentlig på
alvor.

Arrangør bør ha utrustet sine vakter
med rallyvettregler som deles ut på
flere steder rundt i løypa. Det er viktig
at publikum blir rettledet så godt som
mulig. Når de får ferdig trykt informa-
sjon i hånden så får vi håpe det blir
lest.

Følg ellers godt med hva arrangøren
har satt opp av skilting langs løypa.
Flere steder er skilt med tekst FOR-
BUDT OMRÅDE. Her kan veien og kur-
ver/dosseringer gjøre at føreren kan
miste kontrollen på bilen, og det kan
da blir et veldig farlig punkt og stå der-
for blir slike skilting brukt.

Sperrebånd blir ofte brukt som henvis-
ninger om hvor man skal ferdes.

For at sikkerheten skal bli best mulig er
mange involvert i dette arbeidet.
Løypesjef merker løypa etter en sikker-
hetsplan som er utarbeidet av løpsle-
der og sikkerhetssjef.

Dette arbeidet blir igjen kontrollert av
en oppnevnt sikkerhetskontrollant fra
Norges Bilsportforbund. 

Så kommer det vi kaller K-biler, kon-
trollbiler som stater fortkjørringen. K1
sjekker igjen at alle vakter er på plass
og at publikum står riktig plassert. K2
kjører noe fortere og har radiosamband
både med K1 og K3 slik at steder i løy-
pa hvor K1 har flytt på, snakket til og

bedt publikum om å flytte seg slik at
de står tryggere. Sjekkes av neste K
bil. Om da publikum ikke respekterer
dette kan løpet bli forsinket inntil alt
har kommet i orden.

Ca. 5.min. etter  siste K- bil kommer
første deltager og da må man stå på
rett plass. Så følger resten av deltager-
feltet med 1.min. mellomrom ut fra
start.

Alle rally har ambulansebiler plassert
på start av  spesialstrekninger.
Ambulansepersonellet er vel kvalifisert
som hjelpepersonell med høy utdan-
nelse.

Til slutt på hver spesialstrekning kom-
mer en oppsamler, og da frst er etap-
pen over og veien er åpen for vanlig
bruk.

Alle rally har ambulansebiler på plass.
Dette er velutstyrte biler og første-
hjelpspersonell med god utdannelse. 

Viktig å tenke sikkerhet
Rallyvettregler
1. Respekter skilt og avsperring-

er. Områder som ikke er mer-
ket som publikumsområde
må ansees som risikoområde.

2. Følg sikkerhetsvaktenes an-
visninger. De er der for din
skyld!

3. Ha respekt for bilens fart og
unngå å ferdes i selve rally-
traseen.

4. Stå oppreist med god av-
stand til veien og følg bilene
nøye. Hold sansene skjerpet
til siste bil har passert.

5. Sitter du ned, så finn et sted
ekstra langt borte fra veien.

6. Bruk sunn fornuft, hjelp også
andre til å stå sikkert plassert.

7. Stå aldri etter en dump, hopp
eller bakketopp.

8. Vær oppmerksom på at tids-
intervallet mellom rallybilene
varierer.

9. Barnevogn, akebrett, sykler
og lignende er forbudt langs
rallyløypa. Hunder skal alltid
holdes i bånd dersom de må
være med.

10. Alkohol og rally hører ikke
sammen og husk at en god
rallytilskuer forsøpler ikke
naturen.

Nødnummer
som brukes 
ved alvorlige

hendelser

940 55 103



- Det er kjempeviktig å støtte opp
om aktiviteter som dette, sier
Margit Bakken, senterleder på
Tuvensenteret i Notodden.

Av Sverre F. Henriksen, OTF

– De som står bak dette er engasjerte
folk som virkelig brenner for det de hol-
der på med, sier Bakken. – Jeg er opp-
tatt av at vi skal være delaktig i det som
skjer i Notodden av positive tiltak, og
Rally Telemark er absolutt et slik tiltak vi
bør støtte.

Samarbeid
– Nå er det tredje gang vi samarbeider
om arrangementet, og jeg ser også den-
ne gangen massevis av pågangsmot og
fantasi hos arrangørene. De kommer
med mange fine innspill til aktiviteter vi
kan finne på sammen, og det er selvsagt
både positivt og spennende, sier Margit
Bakken.

– Hva skal skje på senteret i år under 
rallyet?

– Det største skjer helga før selve rally-
et. Da blir det «Tuvenrally» for barn som
skal få kjøre med el-biler. Alle deltagere

blir premiert med medaljer, men det er
også satt opp en hovedpremie, sier
Bakken.

– Og hva er den hovedpremien?
– Om alt går som planlagt, blir det fak-

tisk en el-bil, så det er skikkelige saker
ungene kan konkurrere om. Så skal
Tuventeddyen være med her. Han skal
dele ut forskjellige saker og ting, blant
annet reflekser og den slags nyttige 
saker, så det blir mye artig for store og
små.

– Så skal rallyet ha «shakedown» her,
så Rally Telemark vil virkelig sette preg
på senteret den helgen.

Gransherad
– Hvorfor er du blitt så engasjert i Rally
Telemark?

– Det er rett og slett fordi jeg ganske
tilfeldig ble tilskuer i skogkanten i
Gransherad første året rallyet var her. Da
hadde de en løype i Gransherad, og jeg
opplevde at det var morsomt, spen-
nende, tøft og engasjerende – og der og
da ble jeg rett og slett hekta på dette, så
enkelt er det, sier Margit Bakken, som
gleder seg til nytt rally med både akti-
viteter på senteret, og til selve rallyet.
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Senterleder Margit Bakken, Tuvensenteret:

Viktig å støtte Rally Telemark!

Steinsprut eller 
skade på frontruta?

bilglass.no

93 84 02 22Notodden, Semsvegen 36

Kostnadsfri reparasjon*

Time på dagen

Lokalt i hele Norge
* ved kasko eller delkasko

35 95 10 61Bø, Stasjonsveien 31C
91 54 16 32Kongsberg, Raumyrveien 33

Margit Bakken og Tuvensenterets egen Tuventeddy er klare for Rally Telemark.
(Foto: Sverre F. Henriksen, OTF)
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www.airsped.no
Flyfrakt ‒ Bilfrakt ‒ Sjøfrakt ‒ Lagerhotell

Hvor du vil når du vil ‒ med Airsped

Fredag 3. oktober starter
årets Rally Telemark med
en shakedown ved
Notodden flyplass.

Hva er egentlig en 
shakedown ?
Dette er en fartsetappe som
gir deltakerne en siste mulig-
het for å teste bilen før star-
ten på selve løpet lørdag
morgen. Tiden de bruker på
denne etappen vil ikke være
tellende i løpet.

Arrangøren gir deltakerne
mulighet til å teste den 
1,8 km. lange fartsetappen 
2 ganger.

For å orientere publikum vil
arrangøren benytte seg av en
av de dyktigste inne dette
«faget». Den ivrige og alltid
oppdaterte Jan Erik Thaulow
vill være speaker og formidle
tider og annen interessant in-
formasjon til vårt besøkende
publikum.

Shakedown fredag 3. oktober 
fra kl. 17.00

Speaker Jan Erik Thaulow
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En billedkavalkade fra Rally Telemark 2013
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Formålet med satsingen er å heve nivået
til unge bilsportsutøvere med fokus på
det sportslige og ikke minst sikkerhet.

Et bredt sammensatt støtteapparat skal
stå til utøvernes disposisjon.
Støtteapparatet skal også brukes for å
hjelpe unge førere til å kunne nå et høyt
nasjonalt og internasjonalt nivå.

Gjør utøveren bedre
Sportssjef og prosjektleder for Norges
Bilsportforbunds talentutvikling, Holm
Jacob Matheson, er tydelig på at bilsport
skal være en sport for alle – men trekker
fram at førere som ønsker en karriere
innen bilsport må trene for å lykkes.

– Vi benytter oss av et apparat med høy
kompetanse som er tilgjengelig for unge
utøvere som ønsker å bli bedre i sin
gren. Vi arrangerer treningssamlinger lo-
kalt og sentralt, og holder motivasjons-
foredrag som virker forberedende både
på utøveren og apparatet rundt føreren.
Denne breddesatsingen er tilpasset  alle
unge utøvere mellom 12 og 21 år, jenter
som gutter, forklarer Matheson.

Fysisk form - et fortrinn
Matheson likestiller bilsport med annen
idrett. – I dag er man enig om at basis-
trening er viktig også for bilsportutøvere.
Jevnt over ser vi at de som er bevisst på
sin fysiske helse etter hvert er de som
blir «front runners» innen bilsport. 

Bilsport er krevende. Nå skal bilsportutø-
vere hverken bli styrkeløftere eller mara-
tonløpere, men den nye bilsportgenera-
sjonen har trening i bakhodet allerede i
ung alder.

Konsentrasjonsevne og generelt presta-
sjonsnivå påvirkes av fysisk helse, og
dette er noe man drar nytte av i alle
idrettsgrener, på og utenfor banen, opp-
summerer Matheson.

Junior Team Norway
«Junior Team Norway» er en elitesatsing
i NBF Talentutvikling og består av opp til
10 førere som alle kjører på høyt nasjo-
nalt og internasjonalt nivå.

– Dette er en fremtidsrettet satsing på
utvalgte bilsportsutøvere mellom 15 og

23 år, med bla 1:1 oppfølging basert på
individuelle behov , sier Holm Jacob
Matheson.

Ingen elite uten bredde, og vise versa.
Våre eliteutøvere blir forbilder for de yng-
ste og bidrar til rekruttering og bredde-
aktiviteter.

Mange av førerne i Junior Team Norway
er aktive i rally, disse er Frank Tore
Larsen, Steve Røkland, Marius Aasen og
Sindre Furuseth. Alle meget lovende og
meget seriøse bilsportsutøvere som ny-
ter godt av oppfølgingen fra NBF
Talentutvikling. 

Bilsporttalentet
Talentkonkurransen «Bilsporttalentet» er
Norges største og mest prestisjefylte ta-
lentkonkurranse for førere mellom 15 og
21 år. Fem førere nomineres hvert år ba-
sert på resultater til en superfinale over
to dager. Her blir førerne testet i forskjel-
lig kjøreøvelser, fysisk og mental test,
presentasjon og TV-intervju. Vinneren kå-
res under NBF’s store premiegalla og
mottar et større stipend og oppfølging
det påfølgende året.

Satser på unge talenter
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Norges Bilsportforbund satser på unge bilsporttalenter og lanserte i
forbindelse med 75-årsjubileet til NBF i 2007 en bredde- og elitesatsing
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Løpets historie  . . . .

Sommeren 2008 satt Erik
Tandberg ved et av sine mange
fiskevann i Telemark. En vakker
junikveld men det var dårlig med
fisk. For å komme til sine fiske-
vann måtte Erik gjennom mange
bommer. Siden han hadde drevet
med rallysport siden tidlig på 70-
tallet tenkte han fort at disse
veiene kunne brukes til noe annet
enn å frakte fiskestenger og ter-
mos med sterk kaffe.

Lot det seg gjøre å arrangere rally på 
disse veiene ?

Sentralt beliggende på Østlandet ville jo
dette vært noe nytt. En tanke som ertet
Erik og som raskt fikk arbeidstittelen ;
«Nytt er nyttig…»

Erik kontaktet sitt hovedstyre i NAF
Asker og Bærum som synes ideen hør-
tes spennende ut. 

En forutsetning var også at NAF
Notodden kunne være en samarbeids-
partner på arrangørsiden.

1. Rally Telemark ble berammet til høs-
ten 2011. Dessverre satte regn og flom
en stopper for det første løpet da store
deler av trassen rett og slett ble fjernet
fra naturen. Med positiv hjelp av grun-
neiere og lokale entreprenører ble veiene
satt i stand til det første løpet som gikk
av stabelen i 2012. Svært mange lokale
lag og foreninger er involvert på funksjo-
nærsiden, og Rally Telemark teller vel
rundt 500 funksjonærer når løpet starter
fra Bok og Blueshuset på Notodden lør-
dag 4. Oktober. Se for øvrig vedlagte re-
sultatlister for 2012 og 2013.

Løpsleder Petter stenseng og løpets
markedssjef Vidar Holum er stadig ute
etter nye veier som kan benyttes til Rally
Telemark. Da Rally Telemark ble kjørt i 2012 og 2013 var det Mads Østberg og Jonas

Andersson som tataltvant løpet men da disse kjørte utenfor NM klassene ble de ikke
reistrert som løpets NM vinnere.

Regnvær og flom satte en stopper for det første Rally Telemark som var planlagt i 2011.

NM Rally Telemark 2012 NM Rally Telemark 2013
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I løpet av lørdag vil samtlige 
deltakere komme innom service-
plassen 3 ganger. Årets service-
plass ligger på Nesøya ved
Notodden.

Deltakerne får god hjelp av sitt service-
mannskap før de legger ut på neste
spesialstrekning.

Nesøya blir årets serviceplass
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Vi har gjennom de år som Rally
Telemark har vært arrangert hatt
et godt samarbeide med grun-
neiere på forskjellige veier.

På de private veiene vi har fått gjort av-
taler med grunneiere om å bruke som
spesialstrekninger, må vi nevne Arnfinn
Haave, Mathis Tinne  og Magne
Tveiten.

Vi har tatt en prat med Arnfinn Haave.

Når jeg første gang fikk forespørsel om
lån av veier til bruk i et nytt konsept
som het Rally Telemark, et samarbeide
mellom NAF avd. Notodden og Asker
og Bærum, så jeg veldig positivt på
det.

Jeg har selv vært  interessert i motor-
sport av forskjellige typer, også rally. Så
dette var for meg en lett avgjørelse å
ta. Dette måtte jeg være med på.

Hva med dette arrangementet som fra
starten har satset på NM runde, og
vært et stort arrangement i område
Notodden. Hva synes du om det?

Jeg er bare positiv for alt som kan gjøre
Notodden kjent. Nå  har vi store arran-
gement som bluesen og nå også rally
som er helt topp.

Gode profiler som gjør arrangementene
synlige for vår by. Mange nye turister
håper vi kommer hit.

Hva med motordur og forurensning, i
skog og mark? Det mener jeg vi må
kunne akseptere disse timene løpet
foregår.

Elgjakta starter i år før Rally Telemark i
mitt område. Men i år  går starten av el-
gjakta først etter at Rally Telemark  er
ferdig. Slik må det bare bli i år.

Hva med slitasje på veiene?
Det ser jo alt annet en pent ut når siste
bil har passert. Vi kommer i gang så
fort som mulig etter siste bil med skra-
pe og slådd, så går bra.

Det er om å gjøre å få grus og masse
på plass igjen. Det blir stort sett lig-
gende på kanter og grøfter. Så det har
hittil godt veldig bra.

Hva med skrot som papir og rask etter
publikum? Og ikke minst alle meter
med sperre bånd som blir brukt langs
veiene? 
Opprydningen har vært veldig bra .Jeg
regner også i år med at rydde gjengen
gjør like god jobb  som tidligere år.

Jeg ønsker dere også i år lykke til med
arrangementet, avslutter Arnfinn Haave. 

En av våre entusiastiske grunneiere

Bil- og Industrilakkering AS

Alf Kåre Stykket

Semsveien 50 

3676 Notodden 

Tlf.:  35 01 01 57 

Mobil:  91 31 69 19 

E-mail: alfkstyk@frisurf.no  

Tlf: 35 01 17 30
Mob: 915 50 670

epost: sondre@tuvenbillakkering.no

AS

Marius Dahl, Mitsubishi Lancer Evo 6. Foto: Preben Berg
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Det er mange ulike klasser i rally.
Klassene er delt opp med tanke
på motorvolum, tohjulstrekk eller
firehjulstrekk, alder på bil og også
rallyerfaring på fører.

Grovt sett kan man si at de internasjona-
le klassene er de «nyeste» bilene. Dette
gjelder klassene 1-9.

De «eldste» bilene konkurrerer i klassene
10-18 og kalles nasjonale klasser.

I tillegg har man klasse 19 . Dette er 
debutanter i rally som må fullføre to rally
som debutant før man får godkjent rally-
lisens  og kan starte som C-fører.

I klasse 20 er det unge gutter/jenter på
16-17 år som kjører. De har med seg
som kartleser en rutinert rallyfører eller
kartleser med lisens som også kjører 
bilen mellom fartsetappene.

Siden Rally Telemark er et løp i norges-
mesterskapet så har Norges
Bilsportforbund delt opp i ulike klasser
som konkurrerer om NM-medaljer. Derfor
er det seks ulike klasser for dette, men
disse «tilhører» sin egen klasse generelt.

C-fører er den første ordentlige rallylisen-
sen man får. Etter å ha tatt en del poeng
kvalifiserer man seg til B-fører og videre
opp til A-fører som er den høyeste fører-
lisensen innad i landet. 

Klasseinndeling i rally
NM-Klasser:
Klasse 1: Biler i klassene A, N og R med tohjulstrekk, uten overlading, maks 2000ccm.
Klasse 2: Biler i gruppe N som ikke inngår i klasse 1.
Klasse 3: Biler i gruppe H, nasjonale klasser med tohjulstrekk.
Klasse 4: Biler i nasjonale klasser med firehjulstrekk.
Klasse 5: Biler i S2000, RRC, R4 og R5
Klasse 6: Kartlesere i klassene 2-13

Klasseinndeling generelt:
Klasse 1: Gruppe A over 2000ccm, eldre enn 2010. A-, B- og C-førere
Klasse 2: S2000 m/1,6 turbo og 30mm restriktor,

S2000 u/turbo, R4 og R5 A-, B- og C-førere
Klasse 3: Gruppe N over 2000ccm. A-, B- og C-førere
Klasse 4: Gruppe A, R2C og R3C 1601-2000ccm,

Super S1600, R3T(max 1600ccm) og R3D(max 2000ccm) A-, B- og C-førere
Klasse 5: Gruppe A og R2B, 1401-1600ccm. A-, B- og C-førere
Klasse 6: Gruppe A max 1400ccm A-, B- og C-førere
Klasse 7: Gruppe N 1601-2000ccm A-, B- og C-førere
Klasse 8: Gruppe N og R1B, 1401- 1600ccm A-, B- og C-førere
Klasse 9: Gruppe N og R1A, max 1400ccm A-, B- og C-førere
Klasse 10: Gruppe H over 2000ccm A-, B- og C-førere
Klasse 11: Gruppe H 1601- 2000ccm A-, B- og C-førere
Klasse 12: Gruppe H max 1600ccm A-, B- og C-førere
Klasse 13: Nasjonale klasser firehjulstrekk. A-, B- og C-førere
Klasse 14: Nasjonale klasser Gr1/ Gr2,1981 mod. og eldre. Fører 45 år+ A-, B- og C-førere
Klasse 15: Gr1-4 t.o.m periode I(1981) etter FIA’s App.K(2WD) A-, B- og C-førere
Klasse 17: Volvo Original A- og B-førere
Klasse 18: Volvo Original C-førere
Klasse 19: Debutanter
Klasse 20: Ungdomsklasse(16-17 åringer)
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NAF Motorsport Asker & Bærum,
løpshistorikk

NAF avd. Notodden og omegn

Med Notodden ‒ for fremtiden
Hydroparken.no

NAF Asker og Bærum er en lokal-
avdeling i Norges Automobil
Forbund som har drevet med bil-
løp i mange år. Selve avdelingen
ble stiftet 19.november 1931

Før 1970 var det lokalavdelingen som
selv arrangerte disse løpene, men da
Hans Chr. Bjerke ble ansatt i 1969 så be-
gynte man å prate om en egen avdeling
for billøp.

På den tiden leiet NAF kontorer hos
Finstad Autoco(Ford) i Sandvika. Der var
det mange bilsportsinteresserte og sam-
men startet de «junioravdelingen» Med
føringer fra det sittende styret i NAF
Asker og Bærum og alle motorsports-
medlemmene ble det drevet aktivt med
billøpsarrangementer etter dette.

Nøtteknekker`n var norges største PO-
cup(Post-orientering) på 70-tallet. På
grunn av rallystoppen i Norge på tidlig
70-tall var dette nesten eneste innfall-
sport til motorsport i landet.

Mobiltrippen var en enklere form for Bil-
orientering der kravet til bilen ikke var så
stor som i PO-løp. Man kunne bruke sin
vanlige familiebil. Det første løpet ble ar-
rangert i 1982.

Rally var godt innarbeidet i Norge inntil
rallystoppen 72/73. NM-løpene fremover
måtte da gå i Sverige og Danmark. NAF
Asker og Bærum arrangerte Snøfreser`n
1979 inne på militært område på
Terningmoen på Elverum uten publikum,
vinner var Jørn Ola Krog. Dette førte til at
samferselsdepartementet ønsket forslag

fra Norges Bilsportforbund om nytt rally-
reglement. Junioravdelingen ble satt på
jobben, utarbeidet et reglement som ble
godtatt og etter hvert ble det arrangert
flere rallyer i Norge. Snøfreser`n ble ar-
rangert frem til og med 2003, siste gang
med Kristian Kolberg som vinner.

Stifinner`n ble arrangert 16 år som PO-
løp før det gikk over til sprintrally, senere
fikk dette navnet Grusspruten. Siste
vinner her ble Roar Vannebo i 1993. Nå
arrangeres Stifinner`n igjen , men nå som
Challenge-løp.

I 1995 så Bilbyen Vest sprintrally sitt
lys. Et sprintrally som ble arrangert inne
på industriområdene på Rud-Hauger.
Rundt 10.000 mennesker samlet seg for
å få med seg rallybilene. Ingen løp i

Noge hadde inntil da skaffet seg et slikt
publikum. Det populære sprintrallyet ble
sist gang kjørt i 2004.

Nå er det Rally Telemark som er klub-
bens store arrangement. Med base på
Notodden blir det tredje året som løpet
arrangeres.

I NAF Asker og Bærum er det medlem-
mene som arrangerer løpene som nevnt
ovenfor. Utallige ikke-betalte arbeidsti-
mer er lagt ned for å få disse løpene i
havn. NAF Asker og Bærum ønsker å
takke alle som har bidratt til dette
gjennom mange år!

NAF avd. Notodden og omegn, ble
stiftet 6. april 1929. Avdelingen har
1300 medlemmer   fra kommunene
Notodden, Sauland, Hjartdal og
Bø.  NAF har også en MC klubb
med 200 medlemmer som er 

veldig aktive både sommer og 
vinter, med faste kjøreturer om
sommeren og mimrekvelder om
vinteren. NAF er også i gang med
å få etablert en Motorsport 
avdeling.

NAF avd. har brukt mye tid på Notodden
motorsportsenter som er et samarbeid
prosjekt mellom NMK Notodden og MA.
Sentret ligger i Levistein hvor det stor ak-
tivitet i øvre del av anlegget på hvor det
er en cross banen for cross sykler og

ATV. Nedre del jobbes det med få til en
motocrossbane som er den rimeligste
inngangsbilletten for motorsport når det
gjelder bil.
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Ta kontakt med oss, for en uforpliktende prat!   

Bok & Blueshuset er en sammen-
setning av alle de store kultur-
aktørene i byen. Det var Europas
Blues Senters store drøm i 15 år,
og i dag står den drømmen ferdig.

Huset rommer bibliotek, kino, kiosk, live-
scene/ kafé, bluesmuseum, lydstudio og
kulturskole. Uteamfiet i «Lossinga», gir
mulighet for nærkontakt med
Heddalsvannet. Plassrom med frodige
trær, sitteplasser, lekemøbler og skate-
kanter, gjør Bok & Blueshuset til en 
møteplass for Notodden, så vel ute som
inne.

Husets enkle og geometriske oppbygging
er inspirert av tidligere industribebyg-
gelse på Jernverkstomta. Tre store 
lystårn i vestibyleområdet preger både
interiør og eksteriør. Det er lagt vekt på 
å benytte kortreiste, robuste og vedlike-
holdsfrie materialer. Som utvendig kled-
ning er det brukt kjerneved av furu 
innsatt med jernvitrol. I interiøret er tre,
glass og betong benyttet som hoved-
materialer. Grunnverdiene er moderne,
tilgjengelig og røft.

Bilder: Bjørn-Owe Holmberg

Bok & BlueshusetBok & Blueshuset
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Salgssteder for dagpass og rallyavis

MIX Bø Storkiosk og Video - Bøgata 54 
3800 Bø - 35 95 20 46

www.dsv.com/no

DSV Air & Sea  
Vi frakter ca. 730.000 containere Sjøfrakt, og ca. 
260.000 tonn Flyfrakt per år.
Rundt 6000 ansatte  
Et globalt nettverk av DSV kontorer i mer enn 75 
land gjør oss i stand til å holde full kontroll over 
dine forsendelser til alle tider  
Vi vil holde deg oppdatert og ett skritt foran 
forsendelsen din

DSV Air & Sea - lokalt og globalt  
Global service av alle destinasjoner  
Samlasting/Konsolidering og direkte 
tjenester  
IATA agenten  
Klasse A lisens i Kina  
Worldwide import og eksport tjenester  
Express & Bud tjenester  
Track & Trace  
prosjekt Cargo  
Global It & Web-plattform 

Vil du vite mer, så kontakt oss gjerne: 
no.i.info@no.dsv.com, eller gå til WWW.NO.DSV.COM

DSV Air & Sea er en ledende leverandør av fly-og sjøfrakt tjenester, noe 
som gjør oss til den foretrukne servicepartner for noen av de mest 
selektive internasjonale handelsbedrifter og detaljister.

DSV Air & Sea Offices

DSV Air & Sea
Din foretrukne Globale transport og logistikk 

partner
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OTTERS BIL
Semsveien 41 B • Tlf 35 01 35 00

ottersbil@automester.no

Man–fre kl 08.00–16.30

VI SKIFTER OG
REPARERER

BILGLASS

Kartinfo
Oversiktskart: Notodden sentrum

Oversiktskart: Serviceplass og base/sekretariat

Oversiktskart: Fartsetapper, transportetapper og parkering
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MÅL
5, 7

MÅL
1, 3

START
1, 3, 5, 7

SS 5 og 7 Styggedalen

SS 6 og 8 Årlifoss
SS 2 og 4 
Klevarsida

SS 1 og 3 Hengsvann



SS 1 / 3 Hengsvann 
Etappen er ca 10,77 km og kjøres to ganger
Denne etappen går i skytefeltområdet til forsvaret.
Veien er av super kvalitet og den er rask med høye hastigheter
fra start til mål

Starten går fra Hengsvann nord 150 meter inn fra E-134.
Mange krevende svinger over krøn som krever en våken kart-
leser.

Fra toppen av etappen rett etter Villingbuvann ved 6,22 km
deler veien seg og etappen går nedover mot E-134 igjen. 
Den siste delen har litt løsere underlag men er like rask som
starten av etappen. Lettest adkomst er fra målsiden hvor det
også er publikumsparkering. Innkjøring fra Hengsvann syd.
Det er mange supre plasser og stå, spesielt etter ca 1 km fra
start. Ved start blir det også mulighet for parkering, følg vakters
henvisning. 

Hengsvann etappens første del skal også brukes som SS 5/7
Styggedalen.

Da blir det muligheter for å kjøre opp til veidele ved
Villingbuvann da SS 5/7 skal kjøres. 

SS 2 / 4 Klevarsida
Etappen er 8,5 km og kjøres to ganger
Dette er Fylkesvei 555 som snor seg oppover vestsiden av
Heddalsvatnet gjennom nydelige gårdseindommer. Underlaget
er av super kvalitet. 

Nytt av året er en ny sløyfe på ca 3,3 km på en kommunal vei
bit rett etter start. Denne delen er trangere med lavere hastighet
og løsere underlag som vil kreve flere egenskaper av sjåførene.
Veien har krevende svinger som går tett på gårdsplasser, på
slutten blir det en heftig utforkjøring før deltageren kommer ut
på fylkesvei 555 igjen. 

Deretter går ferden videre på brede raske veier med lange
svinger med høy hastighet.

Mot slutten av etappen blir det mere svinger men selve 
målgangen er rask med hastigheter opp mot 180 km/t.

Publikum har flest muligheter fra start. Her er det stor tilrette-
lagt parkering helt inne ved starten og man kan gå på fylkes-
veien inn til veidele ved 3,3 km Det blir også servering i området
av Klevarsida bygdelag.  

Fra målsiden er det også gode adkomstmuligheter, men 
vankelig å gå hvis man har tenkt seg lengre inn en ca 1 km inn
da etappen går i ulendt terreng. 

SS 5 / 7 Styggedalen
Etappen er 20,35 km og kjøres to ganger.
Dette er den lengste etappen i Rally Telemark som er koblet
sammen med fjorårets Dårstul etappe. Styggedalen består av
de 6 første km fra SS 1/3 Hengsvann for så å svinge vestover
mot etappe Dårstul som ble kjørt i fjor med start lenger syd.
Her får deltagerne en rask og flott vei de første 9 km som går
over i smal og røff vei. Etter 4 km går det nedover mot Dårstul
hytta hvor deltagerne kommer inn på etappen fra fjoråret etappe.

De siste 5 km går på fantastisk flott og god rally vei med store
krøn gjennom runde fine svinger. Etappen har flere utfordrende
bruer med betongvanger hvor det lønner seg å ta det varsomt. 

Publikum som tar seg inn på starten av Hengsvann etappens
første del kan bli værende og få med seg 4 runder da etappe
Styggedalen går samme strekning frem til 6,22 km. 

Når Hengsvann etappens siste halvdel er ferdig klarert av
oppsamler, kan publikum kjøre opp til veidele ved Villingbuvann
og få tilgang til området ved veidele på 6,22 km

VIKTIG å respektere området med forbudt for publikum fra 
8 km til ca 11,5 km.

Det blir skiltet på begge sider av veien hvor forbudsområdet
starter fra begge sider.

Dette er skytefeltet til forsvaret og området er et blind-
gjengerfelt hvor det er forbudt å oppholde seg i. Se kart med
inntegnet område.

Fra mål er det fine områder hele vei inn til Dårstul hytta, 
men det er noe begrenset parkering på målsiden. Fordelen på
målside er at det er veldig kort å kjøre til målgang på Årlifoss
etappen som også er den siste i årets Rally. 

SS 6 / 8 Årlifoss
Etappen er 11,05 km og kjøres to ganger
Årlifoss etappen er signaturetappen til Rally Telemark som er
kjent for målgangen i Hove grustak med lett adkomst uten at
man må gå langt. I tillegg er det veldig trygt område. Dette er
favoritten til barnefamilier. Nytt i årets etappe er at starten er
flyttet ut til Årlifossveien. Dette gir etappen en forlengelse på
2,3 km. Etappen starter med stigninger på fin kommunal vei
frem til 2 km. Da blir det variert karakterer på veien med flere
vanskelige svingkombinasjoner. Underlaget er røft fra 2 km til 
5 km etter dette blir veien super og bedre en noen gang før.  

Publikumsplass nr 1 er Hove grustak, her blir det underhold-
ning og servering.

Det er også mulig og parkere ved Grønvållfoss kraftverk og
gå over demningen, da kommer man ca mitt på etappen. 

Etappebeskrivelse
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Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9
1 Frank Tore Larsen NMK Modum & Sigdal Ford Fiesta R5 NaA 2 08:00:00

Torstein Eriksen NMK Modum & Sigdal Adapta AS
2 Ole Christian Veiby KNA Solør Motorsport Skoda Fabia S2000 NaA 2 08:01:00

Anders Jæger KNA Kongsvingerv Ole Christian Veiby
3 Anders Grøndal NAF Msp Asker & Bærum Subaru Impreza STi NaA 3 08:02:00

Roger Eilertsen NAF Msp Asker & Bærum Anders Grøndal
4 Trond Sveinsvoll KNA Stavanger Subaru Impreza STi NaA 3 08:03:00

Otto Øvestad KNA Stavanger Jr Solutions
5 Steve Røkland NMK Gardermoen Peugeot 208 R2 NaA 5 08:04:00

Veronica Engan NAF Msp Asker & Bærum Steve Røkland

Total antall startende i gruppen: 5

Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9
6 Geir Helge Frøslid NMK Fluberg Subaru Impreza STi NaB 3 08:05:00

Tom Andre Haldammen NAF Msp Asker & Bærum Geir Helge Frøslid
7 Petter Kristiansen NMK Sør-Gudbrandsdal Subaru Impreza STi NaB 3 08:06:00

Ole Kristian Brennum NMK Sør-Gudbrandsdal Petter Kristiansen
8 Marius Aasen NAF Msp Asker & Bærum Ford Fiesta R2 NaB 5 08:07:00

Marlene Engan NAF Msp Asker & Bærum Marius Aasen

Total antall startende i gruppen: 3

Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9
9 Thomas Olsen KNA Varna Mitsubishi Evo IX NaC 3 08:08:00

Morten Storsveen NAF Øvre Østfold Thomas Olsen
10 Petter Rolfsen NMK Modum & Sigdal Renault Twingo R2 NaC 5 08:09:00

Gøril Undebakke NMK Nore og Uvdal Petter Rolfsen
11 Sindre Furuseth NMK Gardermoen Ford Fiesta ST NaC 7 08:10:00

Øyvind R. Beckstrøm NAF Eidsvoll & Omegn Sindre Furuseth

Total antall startende i gruppen: 3

Useedede førere. Klasse 1-9
12 Kenneth Trysnes KAK Subaru Impreza STi A 3 08:11:00

Kjell Olsen NMK Konsmo Kenneth Trysnes
13 Sveinung Tinnes-Mork KNA Telemark Subaru Impreza STi A 3 08:12:00

Jørn Skjelbred NMK Tønsberg Sveinung Tinnes-Mork
14 Arnt Gustav Olsen NAF Msp Asker & Bærum Subaru Impreza STi B 3 08:13:00

Raymond Grimestad NMK Konsmo Arnt Gustav Olsen
15 Miriam Aasli NAF Øvre Østfold Ford Fiesta R2 B 5 08:14:00

Kristian Hvambsal Eriksen KNA Kongsberg Miriam Aasli
16 Svein Tore Løvhøiden KNA Kongsvinger Ford Fiesta ST B 7 08:15:00

Marius Eng KNA Kongsvinger Svein Tore Løvhøiden
17 Oddbjørn Røed NMK Larvik Subaru Impreza STi C 3 08:16:00

Ulrik Hasle NMK Sandefjord Oddbjørn Røed
18 Thomas Andre Imingen NMK Hurum og Røyken Subaru Impreza STi C 3 08:17:00

Kent Magne Løvlund KNA Eiker Thomas Andre Imingen
19 Eivind Røed NMK Sandefjord Subaru Impreza STi C 3 08:18:00

Pål Øyvind Fagerli NMK Sandefjord Eivind Røed
20 Ole K. Buene KAK Mitsubishi Evo IX C 3 08:19:00

Bernt Ove Bessesen NAF Ole K. Buene
21 Kristoffer Bekkemellem NAF Msp Asker & Bærum Ford Fiesta ST C 7 08:20:00

Thea K. Frydenberg NAF Msp Asker & Bærum Kristoffer Bekkemellem
22 Ole Martin Karlsen NAF Msp Asker & Bærum Ford Fiesta ST C 7 08:21:00

Aleksander Lengaard NAF Msp Asker & Bærum Ole Martin Karlsen
23 Morten Olafsen NMK Fluberg Ford Fiesta ST C 7 08:22:00

Jo Ingve Alm NMK Fluberg Morten Olafsen
24 Daniel Monteiro NMK Kongsberg Ford Fiesta R1 C 8 08:23:00

Daniel Martinsson KNA Kongsberg Daniel Monteiro

Total antall startende i gruppen: 13

Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14
25 Tony Caspersen NMK Aurskog-Høland Subaru Impreza STi NaD 13 08:28:00

Tony Caspersen
26 Marius Dahl NMK Modum & Sigdal Mitsubishi Evo VI NaD 13 08:29:00

Jim Roger Haugom KNA Kongsvinger Marius Dahl
27 Vidar Kristensen KNA Eiker Mitsubishi Evo VI NaD 13 08:30:00

Rita Kristensen KNA Eiker Vidar Kristensen
28 Søren Snartemo NMK Konsmo BMW M3 NaD 10 08:31:00

Arne-Ingar Stulen NMK Hadeland Søren Snartemo
29 Tom Kristian Lien NMK Modum & Sigdal Volvo 940 Evo NaD 10 08:32:00

Hege Turvoll Lien NMK Modum & Sigdal Tom Kristian Lien
30 Jan Egil Halland NMK Nore og Uvdal BMW M3 NaD 10 08:33:00

Anders Nygård NMK Nore og Uvdal Jan Egil Halland
31 Vidar Nordbø KAK Volvo 240 NaD 10 08:34:00

Vidar Nordbø
32 Jan Kåre Wilsberg KNA Kongsvinger Volvo 240 NaD 10 08:35:00

Tina Jeanette Olsen Jan Kåre Wilsberg

Total antall startende i gruppen: 8

Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14
33 Bjørn Bækkevold KNA I/Y Østfold Mitsubishi Evo V NaE 13 08:36:00

Roar Sundsten NAF Msp Asker & Bærum Bjørn Bækkevold
34 Stein-Erik Brynildsen NMK Gardermoen Mitsubishi Evo IV NaE 13 08:37:00

Stein-Erik Brynildsen
35 Assar Granum NMK Modum & Sigdal Volvo NaE 10 08:38:00

Ole Johnny Winther NMK Modum & Sigdal Assar Granum

Total antall startende i gruppen: 3

Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14
36 Jo Inge Bakken KNA Kongsvinger Volvo 242 NaF 10 08:39:00

Tommy Slåstad KNA Kongsvinger Jo Inge Bakken
37 Morten Bredesen NMK Hadeland Volvo 240 NaF 10 08:40:00

Petter Bredesen NMK Hadeland Morten Bredesen
38 Lars Øivind Enerberg NMK Gjøvik Volvo 242 NaF 10 08:41:00

Alex Goddokken NMK Gjøvik Lars Øivind Enerberg
39 Edvall Martin Stenberg NMK Hadeland Ford Escort RS 1800 NaF 11 08:42:00

Trond-Håvard Østheim NMK Hadeland Edvall Martin Stenberg
40 Magne Svardal NMK Konsmo VW Golf GTI 16v NaF 11 08:43:00

Eirik Spilling NMK Konsmo Magne Svardal

Total antall startende i gruppen: 5

Useedede førere. Klasse 10-14
41 Atle Redalen NMK Nore og Uvdal Mercedes 190 A 10 08:44:00

Ørjan Bekkeseth NMK Nore og Uvdal Atle Redalen
42 Roger Andy Sjøgren NMK Nore og Uvdal Mercedes 2.5 16 v A 10 08:45:00

Roger Andy Sjøgren
43 Knut Boberg KNA Oslo VW Golf A 11 08:46:00

Leif Arne Neset NAF Msp Asker & Bærum Knut Boberg
44 Kjell Ivar Erland NMK Konsmo BMW M3 B 10 08:47:00

Thomas Erland NMK Konsmo Kjell Ivar Erland
45 Olav Fredriksen KNA Eiker Volvo 940 Evo B 10 08:48:00

Harald Faugstad NMK Larvik Harald Faugstad
46 Torbjørn Eidså KAK Volvo 242 B 10 08:49:00

Steinar Rosseland KAK Torbjørn Eidså
47 Ken Berg NMK Nore og Uvdal Volvo 240 B 10 08:50:00

Ken Berg
48 Geir Espeland KNA Aust-Agder Escort RS1600 B 11 08:51:00

Olav Vangsnes Geir Espeland
49 Per Roppestad NMK Larvik Subaru Impreza STi C 13 08:52:00

Ole Kristian M. Larsen NMK Larvik Per Roppestad
50 Kristian Næss NAF Msp Asker & Bærum Subaru Impreza STi C 13 08:53:00

Kenneth Myhre NAF Msp Asker & Bærum Kristian Næss
51 Kristian Furuseth KNA Kongsvinger Volvo 242 C 10 08:54:00

Lars Atle Nymoen KNA Kongsvinger Kristian Furuseth
52 Lasse Berg NMK Nore og Uvdal Volvo C 10 08:55:00

Caroline Eng NMK Nore og Uvdal Lasse Berg
53 Kjetil Weaas NMK Gardermoen Volvo 242 DL C 10 08:56:00

Erlend Emilsen NMK Gardermoen Kjetil Weaas
54 Sondre Egeland NMK Konsmo Volvo 242 C 10 08:57:00

Stian Finsådal NMK Konsmo Sondre Egeland
55 Leiv Erland NMK Konsmo Volvo C 10 08:58:00

Ørjan Fuglestveit NMK Konsmo Leiv Erland
56 Åge Flugre NMK Kongsberg Ford Sierra Cosworth C 10 08:59:00

Bernt Olaf Halvorsen NMK Kongsberg Åge Flugre
57 Kai Egil Norseth NMK Gardermoen BMW 325 C 10 09:00:00

Kristian Farmen NMK Hønefoss Kai Egil Norseth
58 Ole Helleberg KNA Kongsberg Mercedes 190 C 10 09:01:00

Odd Aril Midtgard NMK Nore og Uvdal Ole Helleberg
59 Kim Johansen NMK Hadeland Ford Escort RS C 11 09:02:00

Morten Johansen NMK Hadeland Kim Johansen
60 Georg Gjertsen NAF Msp Asker & Bærum Renault Clio Ragnotti C 11 09:03:00

Marie Hofsløkken NAF Msp Oslo og Omegn Georg Gjertsen
61 Andreas Schøyen KNA Kongsvinger Nissan Almera C 11 09:04:00

Øivind Schøyen NAF Msp Asker & Bærum Andreas Schøyen
62 Rune Skuland NMK Konsmo Opel Kadett C 11 09:05:00

Atle Skuland NMK Konsmo Rune Skuland
63 Tommy Transeth NMK Tønsberg Peugeot 306 GTI S-16 C 11 09:06:00

Knut Harald Henriksen NMK Modum & Sigdal Tommy Transeth
64 Marius Mendelis NMK Tønsberg Peugeot 306 Maxi C 11 09:07:00

Andrejus Pravilovas NMK Tønsberg Marius Mendelis
65 Tor Arnt Hammersmark KAK Volvo 242 GT C 14 09:08:00

Tor Arnt Hammersmark

Total antall startende i gruppen: 25

Klasse 17. Volvo original, A+B-førere
66 Victor Karlsson Vimmerby MS Volvo 940 A 17 09:09:00

Ida Bood MK Ratten Dekaltrim.nu
67 Tor Bækkevold NAF Volvo 240 B 17 09:10:00

Dyre Erling Fredriksen NAF Msp Asker & Bærum Tor Bækkevold

Total antall startende i gruppen: 2

Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD)
68 Rolf-Ingar Schou NAF Msp Asker & Bærum Ford Escort TC A 15 09:11:00

Lars Erik Schou NAF Msp Asker & Bærum Rolf-Ingar Schou
69 Ole Kristian Stenslet NMK Aurskog-Høland Ford Escort MK1 TC B 15 09:12:00

Stian Kristiansen NMK Aurskog-Høland Ole Kristian Stenslet
70 Øistein Solberg SMK Eda Ford Escort RS 1600 B 15 09:13:00

Eira Solberg Team Westom Øistein Solberg
71 Arne Melhus NMK Konsmo Volvo 142 B 15 09:14:00

Daniel Larsen Melhus NMK Konsmo Arne Melhus
72 Kåre E Ekeland NMK Konsmo Ford Escort MK1 C 15 09:15:00

Lise Merethe Ekeland NMK Konsmo Kåre E Ekeland

Total antall startende i gruppen: 5

Klasse 18. Volvo original, C-førere
73 Kim Anders Nyhus KNA Kongsvinger Volvo 940 C 18 09:16:00

Sondre Strand KNA Solør Kim Anders Nyhus
74 Jan Vegard Johansen NAF Hamar Volvo 240 C 18 09:17:00

Jan Vegard Johansen
75 Tore Mortensen AMCAR Volvo 244 C 18 09:18:00

Eirik Stillingen NMK Aurskog-Høland Tore Mortensen
76 Øystein Hansen NMK Larvik Volvo 940 C 18 09:19:00

Daniel Wolden NMK Elverum Øystein Hansen

Total antall startende i gruppen: 4

Klasse 19. Debutanter
77 Trond Magne Sandvik NMK Kongsberg Nissan Almera D 19 09:20:00

Frode Gunnerød NMK Tønsberg Trond Magne Sandvik
78 Lasse Bjørnsrud Tveiten NMK Nore og Uvdal Opel Astra D 19 09:21:00

Egon Heen NMK Drammen Lasse Bjørnsrud Tveiten
79 Tommy Eriksen KNA Eiker Opel Ascona B D 19 09:22:00

Tommy Eriksen
80 Simen Leira KNA Kongsvinger Volvo 244 D 19 09:23:00

Magnus Branes KNA Kongsvinger Simen Leira

Total antall startende i gruppen: 4

Klasse 20. Ungdom
901 Håkon Sveen Frøslid NMK Fluberg Ford Fiesta ST U 20 09:24:00

Jørgen Nordhagen NMK Hadeland Jørgen Nordhagen

Total antall startende i gruppen: 1

Totalt antall startende i løpet: 81

TELEMARK RALLY 20142424
FORELØPIG STARTLISTE Endelig startliste vil foreligge løpsdagen

Nødnummer som brukes ved alvorlige hendelser  940 55 103


