
 

 

 

START SS-3&7 – SS-SJEF PETTER STENSENG  

TK-INN/START VIDAR SOMMER  

    MONTY KARLAN  

    VIDAR HOLUM  

STARTER   WILLUM KJESERUD 

ASS.STARTER EINAR KORNELIUSSEN  

INTERVALL PER MARTIN STENSENG 

F.F.   JAN INGE DAGESTAD 

F.F.   ANNE GRETHE W. JOHNSEN  

MÅL- ASS. SS-SJEF PER ARNT NILSSEN  

    MARIA TAJE 

    MORTEN TAJE  

    RITA TAJE 

UTREGNER PAUL HEYERDAHL  

MEDDHJELPER ELISABETH ROSCHBERG 

Her kommer vår video direkte fra 

SS3.... 
 

Vi hadde 1/4 del av Rally Larvik med SS 3 og 7. 

https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/Rally%20Larvik_0002.wmv
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/Rally%20Larvik_0002.wmv


  

Rigging av SS 3 og 7 start og mål 

 

 



 

 

Andreas og Ola er de første hos oss Willum er snart klar med klokkene. 

  

TK inn Monty betjener start nr. 1 Vi venter på start tid fra basen og venter også på resultatet? 



  

Mellom Ss 3 og 7 måtte vi ut og plukke opp biler. Fiestaen klar for planet til Viking. 

  

Thomas og Bernt, hadde kjørt fort, men så kom det en 

punktering, så synd. De brøt til slutt. 

Vi måtte ha med et bilde av kollegaen Glenn med  

Hege i kartleserstolen. 



 

 

Birger og Torleif kjørte bra og lå an til 2 plass i klassen, men 

bilen røk på målstreken, bittert. 
Hands off Jarle og gratulerer med klasse seier. 

  



Birgitte og Anders kom seg fint til mål på 8 plass i klassen. 

Vi får spandere bilde på en ex. AB JR.  

kartleser Pål er som coach i 

ungdomsklassen for Marius NAF Motorsport utøver i 07. 

  

Espen og Tormod gassa med Minien kult sjekk video, hils Kjell 

fra oss alle. Er fattern fornøyd med klasseseier? 

Det gikk rykter om at en som var vant med rattet på h.  

side tredde seg elegant gjennom sjikanen,  

fikk han drive trough ikke vet vi. 



 

 

Ole Martin, sønn og Jan Willy i ungdomsklassen (16 år) 

hadde en fin gjennomkjøring.. 
Parkett, men hadde de løst bilett tro... 

  



Monty og Veronica mimert om RMC, dessvere gikk de 

(Kenneth) tom for bensin før målgang, synd de lå an til en fin plassering. 
En fornøyd Even Wiger som coach for en debutant, han smilte da vi lovet å hjelpe til med RN i februar. 

Foto: Vidar Holum© 

  

  

 

  

 

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

