
 

 

 

          2010 her.... 

Her ser dere det høyst eksklusive 

reiseselskapet på utflukt. 

Her fra SS 11/13 Vargåsen ved 

Randsbysater, RallyResor AB har 

sin base i Sunne på Selma 

Lagerløv hvor vi ikke spa-dde for 

mye. 

Gruppen kan øse av en utrolig 

kompetanse på bil og internasjonal 

bilsportshistorie og det var en ære 

for undertegnede å få frekventere 

en slik elevert utflukt. Som der ser 

røyken ligger lavt over catering 

pannene, her manglet lite.  

Her kommer vår første video fra Svenske.... 

Take2...   Take3... Take4... 
  

Finn's Franske biler... 

Nå med bonusmateriale fra 

Rally Norway 2007 

 

Vår verkstellende direktør utenfor 

det som skal bli det det nye 

huvudkontoret, dessverre hadde 

håndverkere flyktet, usikkert 

hvor..... 

Men Roar lovet at til neste 

Svenske skal det være i orden, som 

dere ser er allerede flagget heist, 

panoramavinduet ut mot SS'en var 

dessverre litt forsinket. 

 

Vi var jo i Varmland så særlig 

gulvkaldt var det ikke, hva maser 

disse klimafolkene om. 

https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/wrc/WRC-IRC-2010.htm
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/WRC08_0003.wmv
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/WRC08-take2.wmv
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/WRC08-take3.wmv
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/WRC08_SS3.wmv
https://www.rallytelemark.no/nafmotorsport/video/WRC08-finnsbiler.wmv


 

  

  

  

Arild Berg er bekymret for 

underlaget som dere ser, blir det 

avlysning av flere etapper. 

 

  

Vanskelig arbeidsforhold for 

Katalansk presse på SS 6 

Bjalverud 

 

Dessverre brokar neste for 

Henning, men ikke dette, her 

kjørte han best av alle synes jeg 



 

  

Andreas kjørte bedre og bedre 

utover dagen hatten av og poeng til 

den gutten var flott. 

5 plass og yngste poengplukker 

var topp i dette selskapet. 

 

  

  

We got company at Randsbysater, 

from Verbieer Switzerland and 

Belgium. 

As you see we have something to 

learn catereingwise. 

We inviteed them all to Rally 

Norway next year. 

Need just a cabin for 6 people, just 

send an mail. 



 

  

Bruno Thiry and his good 

companions had the best fondue I 

have tasted, and their white was 

spesially good. 

  

We had som good chat about 

rallying i Europe from early 50's to 

this date... 

Arild Berg that also have driven i 

Belgium had great fun of this talk. 

Thank you for the hospitality 

Bruno. 

  

We my send som Norwegians to 

your Club, click here... 

 

  

  

Andreas på SS 14 mens fansen til 

Henning i bakgrunnen river seg i 

håret. 

http://www.brunothiry.eu/m1/left/Club.htm


 

  

Vidar, Preben og Arild. 

  

Takk for turen!!! 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 

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

