
 

 

Det var slik det startet på slutten av 90 tallet med web, html og Internet, for meg. 

OBS linkene er det ikke sikkert virker lengre … 

 

 

 

NYHET 

20 års jubileum... 

Bilslalom... 

På go'fot med 

pressen... 

Husk store filer som tar 

tid å laste 7-17 mb 

 

 

 

 
Her kan du lese mer om 

historien til JR 

avdelingen fra 1970 til 

2000. Den aktive og stolte 

bilsportshistorien finner 

du her i en 4 farver 

40 sider pdf. på ca 6 mb.  

Les mer her.... 

 

Rallyhåndboken laget 

høsten 1984 og vinteren 

1985, formålet 

var å øke  arrangør- 

kompetansen siden vi 

hadde hatt rallyforbud i 

Norge siden 1972.    Les 

mer her... 
OOBS 56 sider pdf på 10 mb. 

Ellers vil jeg si at på side 3 var 

jeg trolig fotograf og derfor 

ikke med på bilde :-) 

 

 

Les mer 

om   

Kjetil her... 

NYHET: Her finner du 

bildene 

fra Rally Norway 

Les mer om forberedelser 

og bilder her... 

Så til Rally Norway og 

starten på Elgstua, klikk 

her... 

Her er mitt lille forsøk på å 

dokumentere vår innsats for 

å få VM til Norge. 

  

https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/jubilum20.pdf
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/bilsalom.pdf
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/pressen0704.pdf
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/pressen0704.pdf
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/NAFAB.pdf
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/rally.pdf
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/rally.pdf
https://holum.net/snhweb/sport/jr_nytt.htm
https://holum.net/snhweb/Arkiv/rally_norway_2006.htm
https://holum.net/snhweb/Arkiv/rally_norway_2006.htm
https://holum.net/snhweb/Arkiv/rally_norway_2006.htm
https://holum.net/snhweb/Arkiv/rally_norway_2006.htm
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/jubilum20.pdf
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/bilsalom.pdf
https://holum.net/snhweb/sport/jr_nytt.htm
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/naf/pressen0704.pdf


 

 

 

Vi har jobbet med mange 

konsepter og aktiviteter 

sammen med flere andre 

klubber og alene. 

Til venstre om BILO, les mer... 

Vi forsøkte å arbeide 

profesjonelt i samarbeide med 

våre sponsorer, les mer her om 

brosjyren til høyre.... 

  
 

 

Klubben i mitt 

hjerte! 

Dette er en 

FANSIDE for 

JR avdelingen. 

Bare så du ikke er i tvil, brum 

brum! 

 

Her er det planlagt mere 

historikk. 

 

 

 

Søndag 4 mai 2003 ble en grom 

rallydag på Rud. Hyggelig å se 

så mangle gamle kjente igjen.  

Hmmmm det kribler i gassfoten. 

Kjell og egon tok en 

vaktpost på SS1.  

Rattingen til Mathis  

var uforglemmelig. 

Så en hilsen til Anne Birthe,  

her har du bildene av poden  

du kan laste ned, klikk på 

bildene... 

 

 

 

https://holum.net/snhweb/sport/bilo.htm
https://holum.net/snhweb/sport/motorsport.htm
https://holum.net/snhweb/sport/motorsport.htm
http://www.naf.no/eway/?pid=234
http://www.naf.no/eway/?pid=234
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/haanes1.jpg
https://holum.net/snhweb/images/sport/bil/haanes2.jpg
http://www.naf.no/eway/?pid=234


 

Stinn brakke på Holmenkollen. 

Dette var før vår sport fikk 

gjennomslag på TV. 

Her hadde vi også mange 

hyggelige gjester fra inn 

og utlandet. 

  

Er finner du fler bilder fra den 

gang det var rallyforbud i 

Norge... 

 

Budstikka har alltid vært en 

god samarbeidspartner, her om 

formel 3. Les mer.... 

 

Hjem | Vil du ut i verden... 
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https://holum.net/snhweb/sport/eilinsvei_rally_team_norway.htm
https://holum.net/snhweb/sport/eilinsvei_rally_team_norway.htm
https://holum.net/snhweb/sport/eilinsvei_rally_team_norway.htm
https://holum.net/snhweb/sport/budstikka-chevron.htm
https://holum.net/snhweb/index.htm
https://holum.net/snhweb/lenker.htm
http://www.budstikka.no/

