
 
 

 
Slutinstruktion nr. 1 
 

Mange tak for jeres anmeldelse til Rally Midtjylland – Den jyske Sparekasse.  
Vi er særdeles glade for det store deltagerfelt og håber alle får en god oplevelse. 
 
 
IMK byder velkommen med kaffe og rundstykker fra kl. 07.30 
 
Rutebog og startnr. udleveres mod kvittering fra kl. 07:30 ved licenskontrollen.  
Noter findes på www.minirallysyd.dk og du skal selv skrive ud, hvis du vil bruge dem 
Forudbestilte madbilletter til aftensmad udleveres ved licenskontrol.  
Første deltager starter kl. 12.01  
Dit startnummer fremgår af deltagerlisten. Startrækkefølge er i henhold til seneste 
seedningsliste  
 
 
Løbet er godkendt af DASU, Midt- og Vestjyllands Politi, Silkeborg, Horsens og Ikast-Brande 
kommuner. 
Politi tilladelse nr.: 4100-50163-00048-18 og DASU tilladelse nr. 004 
 
 
Dommere: Carsten Pedersen og Ole Stig. 
 
 
Trailerparkering:  Kærshovedgårdsvej, Hjøllund, 7362 Hampen – se kortet side 3 
   
Teknisk kontrol:  På servicepladsen ved Dantra, Vejlevej 7 Hjøllund, 7362 Hampen – 

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

Licenskontrol i HQ: Hjøllund-hallen, Vejlevej 15 Hjøllund, 7362 Hampen 
 
 
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.  

Startnummer og streamers afhentes i licenskontrol  

• ”Den jyske Sparekasse” over startnumre 

• ”Minirallysyd” under startnumre   

• ”Autoplus” på motorhjelmen 

 

Licenskontrol åbner kl. 07:30 og Teknisk kontrol åbner kl. 08.00 og begge dele SKAL 
være afsluttet senest kl. 11:30. Servicefolk må præsentere bil og udstyr. 
 
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. Der henstilles til ikke at foretage modkørsel. 
 
I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk kontrol, licenskontrol og gennemkørsel, men vi 
opfordrer jer til at sprede jer, så vi undgår køer – husk sluttidspunktet for Teknisk- og 
Licenskontrol. 
 

http://www.minirallysyd.dk/


 
 
 
 
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.  
Vi henstiller til, at man ikke tilkører TK 100 alt for tidligt, idet der er begrænset plads. 
 
 
Tankning: Der må under ingen omstændigheder tankes på servicepladsen. Løbets rute går 
forbi en ubetjent Shell tank på vej til prøve 1 & 4, hvor der kan tankes V-power. Alternativt kan 
der tankes eget brændstof i tankzonen (ved lastbiltanken) 50 m fra servicepladsen - inden 
udkørsel mod prøve 1 & 4.  
 
 
Servicepladsen har nummererede pladser og ønsker man at få serviceplads ved siden af 
nogen bestemt eller har man bestilt ekstra plads udover standardstørrelsen på 6 x 6 meter, 
skal dette meddeles løbsledelsen forud og senest onsdag på mail:  
helleoganders@aiac-racing.dk 
Efter dette tidspunkt kan særlige ønsker ikke imødekommes.  
 
Plan over servicepladserne offentliggøres på www.minirallysyd.dk  torsdag. 
 
 

 
Meddelelse fra Rallyudvalget:  

Meddelelse fra rallyudvalget til deltagerne i 5. afd. af Autoplus Dansk Super Rally 2018. 

Rallyudvalget har foranlediget, at der i dette løb foretages kontrol af hastigheden på 
transportetaperne.  
Kontrollen vil foregå stikprøvevis ved hjælp af de i bilerne monterede trackingenheder. 

I denne forbindelse ønsker rallyudvalget at henlede opmærksomheden på punkt 3.33.000 i 
DASU's 'Reglement for nationalt rally': 

3.33.000  
Deltagerne skal overholde færdselslovens og myndighedernes øvrige bestemmelser. Første 
registrerede færdselsforseelse straffes med 5 minutters tidstillæg. Næste registrerede 
færdselsforseelse i samme arrangement straffes med udelukkelse. 

 
 
Køretiderne i rutebogen er tilstrækkelige til, at alle kontrolsteder kan tilkøres - uden at 
overtræde hverken hastighedsgrænser eller andre færdselsregler. 
Skulle I få en punktering undervejs, koster for sen ankomst til en TK som bekendt blot 1 sek. 
pr. minut, så gør jer selv og os en tjeneste og overhold færdselsloven, så dommerne undgår at 
skulle straffe med 5 min. – lad rally blive afgjort på hastighedsprøverne og ikke andre steder ! 
 
 
Velkommen til Rally Midtjylland – Den jyske Sparekasse på lørdag. 
 
 
På vegne af løbsledelsen: Bjarne Rosenlund Nielsen, 2763 9005 

 
 
 

mailto:helleoganders@aiac-racing.dk
http://www.minirallysyd.dk/
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