
 

 
Slutinstruktion 1. 
 
 
Vi takker for Jeres tilmelding til Landbobanken Rallysprint 2019 i Sdr. Vium og glæder os 
til at se jer. 
 
Løbet er godkendt af:  

• DASU med  løbstilladelse  nr. 310. 
• Midt- og Vestjyllands Politi, journalnr.: 4100-50163-00055-19 
• Ringkøbing - Skjern Kommune, Sagsnr. 19-00640 

 
Service, teknisk kontrol og licenskontrol foregår i skolegården: Esbølvej 9, 6893 
Hemmet. 
 
Tidsplan: 

A:   Trailerparkering ved: Sdr. Bork Nødhjælp: Navervej 2, 6893 Hemmet. 

 eller på boldbanen (se kort) 
 
B: Udlevering af startnumre – placeres i de bagerste sideruder 
 (udleveres hvor der er licens-kontrol) 
 
C:   Teknisk kontrol kl. 09.00 – 11.00: teknisk kontrol vil kontrollere bilerne på 

servicepladsen. (Efter godkendelse udleveres anmeldelsesblanketten til 
mandskabet, som udfylder evt. manglende oplysninger inden henvendelse til 
licenskontrol – husk underskrifter) 

 
D: Servicepladsen er i skolegården eller på p-pladsen bag forsamlingshuset, hvor 

det er muligt at gå til og fra skolegården. 
Alternativt kan den sydlige vejside af Esbølvej benyttes. Bemærk at den 
nordlige vejside skal holdes fri til kørsel. 
Eventuelt kan gruspladsen foran boldbanen benyttes, men her skal der også 
være plads til gennemkørsel. 
 

E:   Licenskontrol kl. 09.00 – 11.00 
 
F:  Besigtigelse af prøven til fods kl. 09.00 – 11.00 
 
G:   Førermøde kl. 11.30 
 
H:   Præsentationsrunde kl. 12.00 og start på heat 1 umiddelbart efter 
 
Forventet start på heat 1: Kl. 12.15 
Forventet start på heat 2: Kl. 13.30 
Forventet start på heat 3: Kl. 14.45 
Røverheat umiddelbart efter heat 3 er afviklet. 
 
Af hensyn til pauser af passende længde, kan løbsledelsen/prøvechefen beslutte at 
starttidspunktet på heatene flyttes. 
 
Der startes i startnummerorden i heat 1, 2 og 3:  Nr. 1 – 2 – 3  - o.s.v.  
 
 



Mandskaber der udgår af et heat tildeles en max. tid og kan starte igen i næste heat. 
Heat 3 skal gennemføres. 
Alle 3 heat medregnes i det samlede resultat. 
 
Røverheatets 10 deltagere findes ved: De hurtigste tider i enten heat 1,2 eller 3. 
Startlisten til Røverheatet ophænges på opslagstavlen og langsomste tid starter først. 
 
Der er mulighed for at tanke sin egen medbragte benzin i tankningszonen OG KUN DER ! 
Tankzonen ligger lige efter ”Stop” og inden transportruten til serviceområdet. 
 
Husk at medbringe: Vognbog, kørekort og licens – så undgår du at betale depositum. 
 
Hele dagen vil der kunne købes pølser samt øl og vand 

 

 

 
 

Vel mødt til Landbobanken Rallysprint 2019. 

 

Med venlig hilsen 

Løbsledelsen 

Tlf. 2763 9005 

 

Se også næste side 

 

Tank-zone 



 

 
 

                                                                                                                                                               
 

 

 

 
After Rally 

Kom og vær med til hyggeligt samvær på Lynevej 4 hos Boiskov 
efter arrangementet. 
Der er tændt op i grillen, og I medbringer selv mad og drikke. 
Der er plads til camping i haven. 
Besked på sms 29609410. 
Vi glæder os til at se jer. 
  
Ellen og Verner Boiskov 
 
 

Alle er velkomne 

 

 


