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Da er vi igang på Bjerke, og installert i Vikingskipet,  

stemningen er elektrisk. 

Heisann! 

En liten stemningsraport direkte fra Shakedown; 

Et fantastisk men kaldt vær, masse publikum og  

stor stemning her!!!!!! MÅ oppleves!!! 

Hilsen Magne Fevang NAF torsdag 10:45 

Vår Rally Norway video er nå klar, en stilstudie i starter fra WRC sjåfører, titt 

her.... 
 

Her finner du NAF teamene som kjørte Rally Norway 

 

 
 

Åpningen på Bjerke hos Oslo NAF  Kongen flagger også for Rally Norway på Karl Johan  

https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/RN09_0001.wmv
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/RN09_0001.wmv
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/wrc/naf_wrc_teams_2009_rally_norway.htm


 
 

Over /til h.  Andreas Mikkelsen med sin strøkne Russer Subaru. 
 

 

 



Anne Grethe hadde strikket votter til Colin. Det var godt med bål i kulda også. 

 

 

Ser ut som alt er i rute 07:51:08   

  
 

    



 

 

Kongsrud og Isdal på SS 18-21    

 

 

Start nr. 1  Mads og Ole Kr.  



 

 

    



 

 

 

Mads live på WRC TV med Julian Porter  Over NAF profilering og Petter under....  



 

 

Soloppgang over Løtenåsen    

 

 

Vi er ferdig rigget  Andreas og Ola på shakedown  



 

 

Andreas og Ola på shakedown   Hvem heier disse på tro?  

  

Seb  på shakedown   Mads og Ole Kr. på shakedown  



 

  

Her på SS 18-21 

Mads og Oe Kr. på shakedown     

    

    



  

Colin Clark Awards 2009 ble delt ut på Hamar i går 

Fra v. President Vidar Holum, Rebecca Williams,  

Julian Porter and the man himself Colin Clark.  

Legendariske internasjonale bilsportsformidlere i TV og Radio. 

Da er vi på nett i Vikingskipet og første melding er lagt ut på 

www.norsk-rally.com 

 

Følg også med på Benjamins foto side her.... og her på forumet 

http://www.norsk-rally.com/
http://www.rallynorway.no/no/publikum/bilder-2009.html
http://www.norsk-rally.com/index.php?option=com_agora&task=viewtopic&pid=3902&Itemid=0#p3902


  

NAF flagg må opp her på standen til Mads og på taket av Prodrive traileren 

 

Foto: Thomas Bjørne, Vegard Hafsteen, Taje & Johansen, Stenseng gutta, LumLum. 

 

Håper jeg ikke har glemt noen da. 

Gutta hos Prodrive er nøye med  flagg, legg merke til at 

den stolte NAF løven peker mot pallen 
  



 
NAF gutta til Ivar Frode på gjennomkjøring Bjerke, Fører 

Sveinung Bieltvedt og kartleser Roger Eilertsen Klubb: 

NAF Lokalavdeling Øvre Østfold 

Bil: Subaru Impreza WRX Sti 
 

 

 



Petter er på plass med strøkent team som dere ser. 

Petter og Pernilla i går kveld, smiler og er klare for  

RN etter hard jobbing. Bilde over der, som dere ser  

sjåføren til Jens... 

Rallyhøner, les Aftenposten... 

 

Les om Mads og Ole Kr. nedenfor.... 

 

Bare for å få rallyfølelsen har Thomas Bjørne  

tatt noen bilder av Henning på Gol i helgen. 

 

Fine bilder det Thomas, vi sees på Bjerke. 

 

Tilsammen skal vi ut sammen med 250 mann på  

Bjerke torsdag og SS 18-21 søndag. 
 

 

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/sport/motorsport/article2921297.ece


 Fra Adaptas Bjerke  pressekonferanse, Hallgeir og  

jeg er mest bak kamera, men i dag var det morro å være  

med Mads og Ole Kr. når TV hadde fått sitt.  

Bra opplegg av Adapta og Rally Norway 

 

Bak kamera og med stødig fisheye Benjamin Ward 

http://www.rallybilder.net/ 

RESSEMELDING ADAPTA WORLD RALLY TEAM 10. februar 2009 

Mads er spent, men rolig før Rally Norway 

Mads Østberg er rolig som skjæra på tunet før Rally Norway. –  

Det har gått i hundre de siste dagene, så jeg har ikke fått tid  

til å kjenne etter om det er sommerfugler i magen, sier Subaru-føreren med et 

smil. 

 

  

 

 

http://www.rallybilder.net/
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/index.htm

