
 
Da kan vi meddele at arbeidet med årets 
Rally Telemark er mer enn godt i gang.
Den endelige løpsdatoen er nå satt til 
lørdag 27. August. Løpet vil i store trekk 
bli på lik linje med det som var tenkt i 
2015. Noen små endringer i forhold til 
kjøreordre vil det bli, men dissee blir å 
regne for minimale justeringer. Siden fler 
og fler arrangører legger inn deler av sine 
løp i dag som sprintrally diskuteres i disse 
dager hvordan dette evt. kan løses i 
forbindelse med Rally Telemark. 
Selvfølgelig vil vi holde dere orientert om 
dette når ting faller på plass. Vi håper flest 
mulig av dere kan sette av denne helgen 
for å hjelpe til på Notodden. Ta gjerne en 
telefon til Preben på kontoret slik at vi så 
tidlig som mulig har en oversikt over 
disponibelt mannskap.  

i bil

Først av alt vil ønske alle et riktig godt 
nytt år. Nå er julebordsesongen over for 
redaksjonen og arbeidet med nye 
nummere av SPORTSNYTT er i full 
gang.
Vi har jo som mål å komme med litt 
månedlig informasjon. Rallysesongen er 
godt i gang og klubben har hatt mange bra 
resultater så langt i vinter. En totalt 
oppdatering i klubbmesterskapet vil 
komme så fort vinterseongen er i mål. I 
skrivende stund, bare noen minutter før 
SPORTSNYTT går i “trykken” tikker det 
inn en melding om at beste norske lag i 
Rally Monte Carlo Historque ble vår alles 
Kjetil Engan og Bjørn Lie på en 18. plass 
totalt. Siden klubben var så godt represen-
tert der nede kommer vi tilbake med mer 
informasjon om løpet i neste nummer. 
Uansett så gratulerer vi Kjetil og Bjørn 
med deres livs løp som det heter i en 
pressemelding fra det store utland.
Så håper vi våre medlemmer kan ta 
oppfordringe om å sende redaksjonen litt 
bilder. Fint for oss å bruke i 
SPORTSNYTT og andre trykksaker. 
Disse kan dere gjerne sende til :
erik@westerdals.no.
Jo bedre billedarkiv vi har, jo bedre 
SPORTSNYTT og trykksaker kan vi 
produsere. Også i 2016 står Rally 
Telemark på den store dugnadslisten til 
klubben. Vet du at du har mulighet for å 
sette av denne helgen er det hyggelig om 
du gir Preben på kontoret en beskjed om 
dette. Ring han gjerne, men ha server 
også en kopp kaffe hvis du stikker innom.
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Arbeidet er
godt i gang.. Anders vant 

 

Bernt og

Jarle nr. 2 i
 
Redaksjonen gratulerer gutta , men vil 
også sende en gratulasjon til vår egen
Anita Selmer som beste klubbkartleser 
med en 5. plass totalt på Hadeland.

 

både i Sigdal
og på
Hadeland

Ove Johnny
3 i Sigdal

på Hadeland

TERMINLISTE 
Klubb-
mesterskapet
i bilcross 2016
1.   7. MAI       HØNEFOSS
2. 28. MAI       KRABYSKOGEN
3. 25.-26. JUNI          HAMAR
4. 30. JULI       GOL
5. 10.-11. SEPTEM.  HØNEFOSS
6. 15. OKTOBER      HAMAR  

nasjonsal



Terje Hakkim og Knut Strandbråten
med fin 3. plass i Sigdal Sprintrally
som bestod av de 2 site prøvene i NM
runden i Sigdal. Redaksjonen ønsker
også å gratulere Terje med flott
laksefiskesesong...

Som dere vet har NAF Motorsport
en samarbeidsavtale med Kollevold AS.
På bakgrunn av dette er en ny tilbuds-
kampanje i gang. Det vil komme 4
tilbudsbrev i løpet av året som utar-
beides i sammarbeid med Kollevold.

  
Nye 

 medlemmer
ønskes
velkommen
Runar Pedersen
Christoffer Pedersen
Anita Selmer
Anette Olsen
Ola Fløene
Benjamin Ward
Simen Næss Hagen
Kenneth Bekkemellem
Bjørn Bekkevold
Maren Christensen
Kenneth Johnsrød
Caroline Sommer Korneliussen
Lars Gustav Olsen
Runar Stustad
Andreas Stustad
Ole Reidar Myhrer
Jeanette Eugenia Myhrer

Her kan du sjekke om du har riktig
medlemsskap og om du er med i NAF
Motorsport Asker og Bærum :

https://www.naf.no/min-side/

Logg inn med medlemsnr. eller epost.
Nr. som står på forsiden av plastkortet
for ditt hovedmedlemsskap.
7 siffer og du dropper den første nullen.
Husk passordet og logg inn.
Klikk på mitt medlemsskap og sjekk at
du er medlem hos oss.
Har du ikke vært inne på denne siden 
før, starter du med :

https://www.naf.no/logg-inn/Register
User/

Samarbeid
med
Kollevold
gir bra
medlems-
fordeler

Årets første kampanjetilbud er 15% rabatt
på 1 kg. skumslukker fra Lifeline i nett-
butikken. Vi minner også om at NAF
Motorsports medlemmer har 10% rabatt
på det øvrige sortimentet hos Kollevold.
www.kollvold.no

Mads og Ola fornøy med

Monte Carlo

Redaksjonen hadde en liten prat med
Mads og Ola etter Monte Carlo. De var
godt fornøyd med resultatet. “Det var
en bra start på sesongen kommenterte
Mads”... jeg kom til løpet med nytt team,
ny bil, ny kartleser og mye nytt i note-
systemet. Alt var godt forberedt, men vi
snakker om at det er første gang, og i
sesongens vanskeligste løp. Da er det
selvsagt spenning til om alt funker.
Team og bil har vært kjempebra. Sam-
arbeidet mellom Ola og meg fungerte
topp fra dag en, men vi har trengt å
tune inn samhendlingen slik at notene
leveres i den rytmen jeg ønsker, det har
vi klart gjennom løpet. Endringene i
notesystemet har jeg blitt vant til, noe
jeg vil beholde videre, noe har ikke
fungert så bra i praksis som i teorien

og da endrer vi litt på dette før Sverige,
som er neste VM runde. Mads føler seg
helt sikker på at de har lagt det grunn-
laget som skal til for å være med å
kjempe helt i toppen i Sverige.
Ola hadde følgende kommentar :
“Vi har gjort et godt løp og ikke minst
et smart løp. Vi oppfattet raskt at vi
trengte noe trening sammen for å få alt
til å fungere optimalt. Og vi bestemte
oss tidlig for å gå over i treningsmodus.
Bare tenke på oss selv, en og en prøve.
Det var viktig å få på plass alle ele-
menter, ikke tenke på å pushe utover
det vi visste var 100% sikkert. Allerede
tidlig på fredag, da vi lå på en6. plass,
sa vi til oss selv at gjør vi det havner vi
helt sikkert innenfor topp 5. Ingen bak
oss kjører fra oss...”



Redaksjonen har fått en forespørsel om
vi kan offentliggjøre noen tider i for-
bindelse med Rally Sweden. Det gjør vi
gjerne.

TORSDAG 11. FEBRUAR
SS 1 Superspes. i Karlstad    kl. 20.08
FREDAG 12. FEBRUAR
SS 2 Torsby 1      kl. 08.51
SS 2 Torsby 1 (Hist.)    kl. 11.26
SS 3 Røjden 1     kl. 09.53
SS 3 Røjden 1 (Hist.)    kl. 12.37
SS 4 Svullrya 1     kl. 10.53
SS 5 Kirkenær 1     kl. 11.51
SS 6 Kirkenær 2     kl. 13.58
SS 6 Kirkenær 2 (Hist.)    kl. 15.59
SS 7 Svullrya 2     kl. 14.47
SS 7 Svullrya 2 (Hist.)    kl. 16.51
SS 8 Røjden 2     kl. 15.42
SS 9 Torsby 2     kl. 16.57
LØRDAG 13. FEBRUAR
SS10 Fredriksberg 1    kl. 07.51
SS11 Rammen 1     kl. 08.58
SS12 Vargåsen 1     kl. 10.08
SS13 Fredriksberg 2    kl. 13.06
SS14 Rammen 2     kl. 14.08
SS15 Hagfors Sprint    kl. 14.55
SS16 Vargåsen 2     kl. 15.39
SS17 Superspes. Karlstad    kl. 18.08
SØNDAG 14. FEBRUAR
SS18 Lesjøfors     kl. 07.57
SS19 Varmullåsen    kl. 08.53
SS20 Lesjøfors 2     kl. 10.12
SS21 Varmullåsen 2    kl. 12.08
(Power Stage)

LITT PRAKTISK INFORMASJON :

Ønsker dere å kjøpe dagsbilletter koster
disse kr. 300.- pr. dag.
Ønsker dere å kjøpe Rallypass for hele
helgen koster det kr. 595.-
Vi vil også gjøre oppmerksom på at
billettene ikke dekker parkering. Det er
ofte lokale lag og foreninger som sørger
for denne delen av arrangementet og
arrangøren minner om at disse ofte gjør 
en fantastik innsats for arrangementet
og ber om forståelse for at de får litt be-
talt for sin innsats for motorsporten.

Her er noen priser :

Bil og minibuss inntil 9 pers.    kr.   50.-
Større minibusser         kr. 200.-
Bobiler          kr. 200.-
Store busser         kr. 500.-

        

Mange Norske lag til start i årets Svenske

5.     Mads Østberg / Ola Fløene
9.     Andreas Mikkelsen / Anders Jæger
16.   Henning Solberg / Ilka Minor
34.   Eivind Brynildsen / A. Fredriksson
36.   Fredrik Åhlin / M. Abrahamsen
45.   Ole Chr. Veiby / Stig R. Skjærmoen
46.   Marius Aasen / Veronica Engan
94.   Oscar Solberg/ Ø. Beckstrøm
100.  Henrik Elvestad / Bernt Kollevold

Gledelig er det også at vår egen Anders
Grøndal og Miriam Walfridsson kommer
til start, men her er det pr. dato noe uklart
med deres startnummer.

I den historiske klassen deltar både Petter
Fausko og Leif Arne Neset fra vår klubb.
Redaksjonen ønsker alle lykke til 

  

Du kan få kjøpt billetter på følgende steder : Statoil Arkoveien, Esso Vormsund
Statoil Langeland,  Statoil Skarnes, Shell ved Winger Hotell, Esso Repseth Auto på
Skotterud, Tanken på Svullerya

Redaksjonen i samtale med Stig Blomquist som har kjørt Svenske Rally 35 ganger.
Han har vunnet rallyet 7 ganger og vært på podiet 16. Neste man på lista er Per Eklund
med 26 starter men bare 1 seier. Henning og Petter Solberg har også bra meritt-
liste i Svenske. Henning med 17 starter og Petter med 13. Løpet er kun vunnet av en
nordmann en gang og det var i 2005 og seieren var det Petter som stod for. Samme
året ble Henning nr. 5. Så får vi se i år da.... får vi to norske på pallen ? 


