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Fotoalbum Rally Sweden in Norway  

 

 

2011 og før.... 
  

        
 

Turen gikk i år også til SS 13 og Randsbyseter, 

med heftig kjøring av våre Norske aktive. 

We support our STARS in Sweden**** Petter,  

Mads, Jonas, Andreas, Ola, Marius, Pål,  

Veronica, Marlene, Anders, Dave IN WRC/SM  

World Wide. 

They drive fast for NAF Motorsport. 

Fra Vidar Holum: 

Hei 

Gratulerer til JR-landslaget de innfridde over  

forventeningene alle sammen, både totalt og  

klassemessig. Utrolig morro. 

 

Kan vi få brødrene på pallen i Mexico? 

 

Gratulerer også til SM klassen, topp kjøring. 

 

Takk til Becs Colin Per Chr. for en fin sending. 

Og for en fin tur til SS 13 i går med Dag og Erik,  

hvor vi hadde gjensyn med Rallyresor AB utenfor  

hovedkontoret, med verkstellande Roar i spissen. 

 

Og nå holdt jeg på å glemme Marius vi har  

en ny hopper i klubben..... 

26. Marius AASEN bra jobba Pål å  

lose guttungen så fint gjennom.  

Skulle gjerne sett dere i et grusløp også. 

Colin Crest Award til Marius, les mer her... 

Den 13 januari fyllde Marius Aasen körkort. 

I dag, när Rally Sweden avslutas, får han ta emot  

Colin´s Crest Award. 

Den unge gutten var nämligen den som hoppade  

längst i Colin´s Crest på Vargåsensträckan. 

Til høyre ser du vinneren fra 2008 med det lengste,  

nå står det et nytt navn på plakaten. 
 

https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/wrc/RS%20Opaker%202012.htm
http://www.rallysweden.com/wrc/?p=1036
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/autoslalom/index.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/racing.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/rally.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/aktiv/kart.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/aktives.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/billop/fotoalbum-rn07.htm
http://www.naf.no/dav/7a414f0d60.doc
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/index.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/naf_motorsport_arkiv.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/nmab/arkiv.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/sportsnytt.htm
http://www.naf.no/eway/default.aspx?pid=224&trg=MainPage_3778&MainPage_3778=3780::13,3970:1:::::260158::1:3782:1:::0:0&LeftPage_3780=4426:260158::1:3782:1:::0:0&LeftPage_3780=4426:260158::1:3782:1:::0:0&LeftPage_3780=4426:260158::1:3782:1:::0:0&LeftPage_3


 

 

Vi havnet jo sammen med en gjeng hyggelige  

TOOLS gjester av Petter med storskjerm og  

Per Christian Håveødegård. Som her snakker  

med Vegar Joa om rallyhistorie for åpen lydhør mikrofon. 

  Tools svenskene, med medaljer i SM i sin tid. Det ble et          

jovialt møte. Særlig når de lovet mer penger til Petter.  

Dag Halvorsen til venstre. Pernilla, salgs-jobben er gjort  

for svenske Tools. 

Mads og Jonas inn på brua på Randsbyseter. 

The Stealth fighter i optimalt oppstell.... 

 

Foto vår Tools venn Patrik Karlsson ex.  sm medaljør i rally 

 

Fra service Hagfors Flyplass før SS 5 

Service på Subaruen til Andreas Grøndal og Veronica Engan 

Etter SS 6 ligger de på 2 plass i P-WRC og 16 totalt 

 

Service på den nye Prodrive Subaruen til Veronica og Anders...  

Er det Drammensgutter som skrur? 

For dette gikk bra. 

 

 
Marlene og Anders sparer ikke dekkene på Fiestaen,  

de kom fint til mål. 2 gir forsvant på Superspesialen dag 1.  

Men det var ingen grunn til å kaste inn håndkle, det  

går fortere i 3, mente ErikT. 

 
 

Torsdag Kl 2259 nå er det Marlene og  

Anders sin tur på superspesialen. 



Mads og Jonas kunne med en utrolig innsats få bilen  

gjennom den første WRC runden og det på poengplass.  

Da bremseslagen røk satt vi med hjerte i halsen alle  

sammen, når de kjørte ned slalombakken nær Hagfors. 

Gratulerer med 8 plassen Mads og Jonas. 

 

Du nevnte noe til Colin på rallyradioen, hørte jeg S2000  

hmmmm Spennende følg med i dagspressen 

 

 
Eyvind inn på brua, heftig. 

 

Til høyre VM team Ringerike etter målgang. 

Pål Iversen og Marius Aasen kanskje vi skulle sende han 

 til Canada i stedet for en annen Ringeriking.  

Vårt nye hopptalent med lengste på Colins Crest.  
Ikke glem Marius at du slo Kimi Raikonnen i den første VM duellen dere begge hadde. Det er noe å 

skrive hjem om. 

Foto av Thomas Bjørne som fant Andreas i  

de dype skoger. 

 

Imponerende kjøring i den nye Forden, nå  

fikk verden se. Er redd vi mister han til utlandet  

etter slik kjøring. Svenskene skal få konkurranse  

fremover når Andreas utforsker grepet enda mer. 

Her kommer flere fabrikker til å stille seg i kø. 

 



Dagens største gledelige overraskelse stod  

Veronica og Anders for her på "pallen". 

 

I den nye Subaruen fant de tempo, stayerevne  

og konkurranse instinkt som ga sølv og mange  

poeng i P-WRC. Flott. 

 

Alle vår gutter slo Kimi klart..... 

Ikke minst på stil, media håntering, og tempo. 

 

Her ser dere Tools tribunen til Petter etter brua i  

Randsbyseter. super steming på de røde. 

 

 

Veronica og Anders på vei til start på Super  

spesialen i Karkstad. 

 



I Forden på vei bort eller hjem, boller med rosiner og  

gamle rally historier med Erik Tandberg og Dag Halvorsen. 

Rart, på Kongsvinger var de utsolgt for dagpass lørdag. 

 

Hva lærte vi til egne rally arr. 

Salg av parkering og billetter inn til SS13. 

Eksemplarisk. 

 

Ja også: Vi savnet flere seniorer i et kappkjøringsbeite  

som også kunne hamle opp med Kimi, feks. BerntK og  

ThomasS de skulle kjørt. 

 

    

Hospitality Erik og Dag Foto MGE på mobilphoto og VH på Canon partykamera... 

    

Marlene og Anders fornøyde med SM runden, 

les mer her.... 

Ja det glemt jeg nesten resultater. 

SM delen, håper disse fungerer: 

Fra forumet på norsk-rally.com begynte vi å maile  

SR-Varmland, arr. og Rac-Consulr fordi vi manglet  

resultater på de Norske i SM, endelig. 

 

http://www.resultatdata.com/rally/resul … avling=392 

 

http://topdriver.shotcode.no/?vis=artik … amp;t=2010 

 

Hva skjer til neste år??? Må vie reise til  

Varmland eller blir det tur til Hedmark..... 

 

 

http://www.norsk-rally.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6745:marlene-godt-fornoyd-etter-helgen-sm-runde
http://www.resultatdata.com/rally/resultat/tavling.jsp?tavling=392
http://topdriver.shotcode.no/?vis=artikkel&fid=9774&id=1102201022551811364&menymagasin=nei&t=2010
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/index.htm

