
 

  

 

 

  

Her ser dere startteamet igang med rigging av etappen. 

Per Martin Stenseng Høie, Willum Kjeserud, Petter Stenseng, Lars Faale 

(stoppet og tok i et tak på vei til Porche trening på Våler, flott), Randi & 

Birger Tangeland,  til slutt til h. vår aldrig hvilende talentspeider Svein 

E. Hansen. 

 

 

Og her fra mål 



  
Med Bjerketid har vi alltid tid til å organisere oss. Maria og Rita Taje i 

midten Christian S-N Holum og Paul Heyerdal. 
Når deltagerene kommer. 

  

Bernt og Thomas slet med bremsene da de kom til oss. Petter i den fine Renaulten, og fort gikk det. 

  



Marlene og Kim får servering hos oss som alle de andre Morten i løpeets raskeste Amazon.. 

 
Per Arnt har kontroll på resultattavla, vi hadde også rigget oss til for 

RallyRadioen og avansert resultatservice, men det satte 

NetComdekningen stopp for. 

 

 



 

 
 

Her kommer flere bilder fra AH rally: 

 Øverst familien Berg senior & Holum jr hadde full kontroll på 

vannserveringen til tørste deltagere her har de fått besøk av 

Preben og Simen. 

 

Under: 16 år gamle Ole Martin Karlsen tilv. i Opel Corsa fra 

Tanum. 

Han fullførte fint på 3 plass i ungdomsklassen Til h far og Jan-

Willy Brattbakken over rattet på transporten på vanlig vei. 

 

Tilv. Arild og Vidar var så heldige å kunne ta en liten omvei 

om Drøbak til Randi og Birger for å slå av en prat om bil blant 

annet. 

Selvfølgelig fikk vi en lærerik omvising i garasjen utrolig 

hyggelig. 

Bak Arild og Birger skimtes kanskje noe med koden 3 

bokstaver 4 tall og 3 bokstaver, jeg sier ikke mer. 

Takk til Randi og Birger. 

 

Og til slutt takk til alle for innsatsen, som altid en utrolig fin 

stab å jobbe i. 



 

 

Over Veronica og Mads. 

 

 

Kollevold Skotvedt 



 
 

Renaulten til Fausko. 

 

 



 

Over Andreas Mikkelsen og Marlene og Kim 

Til venstre Morten Granvolds tøffe Amazoooon 

 

 

  

https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/index.htm

