
   
  

Slutinstruktion 1 

Strib, den 22. august 2017 

Kære deltager 

Tak for din anmeldelse til Sydjysk Rally, 
lørdag den 26. august 2017. 
 
Første deltager starter kl. 12.01 
Dit startnummer fremgår af deltagerlisten. 
Startrækkefølge er i henhold til seneste 
seedningsliste 
 
Konkurrencen er godkendt af DASU, 
godkendelsesnummer 204.  
Politiets tilladelsesnr.: 3700-50163-00046-17.  
 
Udlevering af rutebog fra kl. 07.30  

 
Noter er på www.minirallysyd.dk og du skal 
selv skrive ud hvis du vil bruge dem.  
 
GMK byder velkommen med rundstykker og 
kaffe fra kl. 07.30. 
 
Mødested for licens- og teknisk kontrol er 

Bent Laugesen,  
Kærbøllingvej 7, 7182 Bredsten 
 

Trailerparkering:  Bredsten by – se kort 
 
Teknisk kontrol:  På servicepladsen – 

kontrollerne går rundt på 
pladsen, hjælp dem ved 
at sætte skiltet ”vi er klar 
til teknisk kontrol” i 
frontruden. 

 
Licenskontrol åbner kl. 07.30  

• Her kan afhentes startnumre og 

reklameskilte (Minirallysyd, TOYO og Give 

Dækcenter) 

• Forudbestilte madbilletter til aftensmad i 

udleveres ved licenskontrol. 

• Udlevering af rutebog fra kl. 07.30 mod 

kvittering (det er OK at foretage 

licenskontrol senere) 

• Noter er på www.minirallysyd.dk og du 

skal selv skrive ud hvis du vil bruge dem.  

Startnummer og streamer afhentes i 
licenskontrol 

• ”Minirallysyd” over startnumre  

• ”TOYO” på hver forskærm 

Teknisk kontrol åbner kl. 08.00 - servicefolk 
må præsentere bil og udstyr. De tekniske 
kontrollanter har en neon-gul jakke på 
 
I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk 
kontrol, licenskontrol og gennemkørsel. 
Vi opfordrer jer til at sprede jer, så vi undgår 
køer. Kontrol skal være afsluttet kl. 11.30 
 

Tracking system: Der skal monteres 
trackingsystem i alle biler – husk at 
forberede 12 V strømforsyning i bilen. 
  
Trackingsystemet skal afhentes i HQ og I 
skal selv montere det. Se i øvrigt 
instrukser på www.minirallysyd.dk. 
 
Tankning: Der kan tankes i tankzone før 
start og lige inden servicepausen.  
Tankzonen er er åben fra kl. 10:30 til 
12:00 og fra 14:00 til 15:30 
 
Ruten er ikke lagt forbi en tankstation 
med V-Power – Der er OK tank i Ødsted. 
 
Gennemkørsel af prøverne kan foregå i 
tidsrummet fra kl. 7:30 til 11:30. Vore officials 
arbejder i samme tidsrum med opsætning af 
prøverne, så tag hensyn til dem – og til alle 
andre i øvrigt – under gennemkørslen. 
Modkørsel forbudt ! 
 
Før-start parc fermé (TK 100) skal tilkøres 
senest 10 min. før jeres starttid. Vi skriver 
IKKE i jeres kontrolkort, men fører en 
kontrolliste med jeres ankomsttider. 
 
Løbsledelsen 
Arne Pagh, 5085 8701 

  

http://www.minirallysyd.dk/
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The car is ready - paper and personal protective equipment is ready  
You put this note on the windshield and stay right near 

Bilen er klar - papir og personligt sikkerhedsudstyr ligger klar  
Du sætter denne seddel i forruden og opholder dig lige i nærheden 

Vi er klar til 
Teknisk kontrol 

 
 
 
 

• Vognbog 

• Registreringsattest - rallysyn 

• Homologeringsattest 

• Styrthjelme og HANS 

• Undertøj, køredragt, sko, handsker 

Hvis vi ikke lige er her, træffes vi på  

 


