
 

 

 

Struer & Omegns Motor Sport 

Bjerrum Efterårsrally 2015 
10.10.2015 

SLUTINSTRUKTION 1 
 

Tak for jeres anmeldelse til Bjerrum Efterårsrally 2015 

 
Konkurrencen er godkendt af DASU under nr. 323 og Politimesteren i Holstebro under nr. 
4100-50163-00085-15. 

 
Startnummer og starttid fremgår af vedlagte deltagerliste.  

 
Samlingssted før og under løbet er ved Bjerrum Biler, Bødkervej 4, 7600 Struer.  
 

Tidsplan: 
 

kl. 12.00 Licenskontrol åbner hos Bjerrum Biler 
kl. 12.30 Maskinkontrol starter på servicepladsen hvor kontrolmandskabet kommer 

rundt og kontrollerer bilerne, som skal være klar senest 90 minutter før den 

starttid, der fremgår af deltagerlisten. 
kl. 13.30 Førermøde i værkstedet hos Bjerrum Biler 

kl. 13.45 Prøven gennemkøres i fælles kolonne. Der må ikke finde gennemkørsel sted i 
privatbiler eller løbsbiler før dette tidspunkt. 

kl. 14.00 1. heat starter  
kl. 14.45 2. heat starter 
kl. 15.30 3. heat starter 

kl. 16.15 4. heat starter 
Kl. 17.00 Præmieoverrækkelse  

 
Løbsledelsen kan under hele arrangementet træffes ved samlingsstedet hos Bjerrum Biler 
og på følgende telefonnumre: 

 Niels Holst 2048 0816 
 Jes Pedersen 2362 0611 

 
Al service foregår på de på kortet anførte områder på Bødkervej. Der er ikke 
afmærkede pladser men presenningsunderlag er påkrævet 

 
Trailerparkering skal foregå på de anviste områder på Damgårdsvej 

Oversigtskort og startprocedure findes på side 2. 
 
Under hele arrangementet fra kl. 12.00 til 17.00 kan der ved samlingsstedet købes 

forplejning i form af: 
 Pølser m. brød 

 Vand og kaffe 
 Kage 

 

Vel mødt i Struer på lørdag  



 

 

 

Struer & Omegns Motor Sport 

Bjerrum Efterårsrally 2015 
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STARTPROCEDURE 
 

  

 Trailerparkering foregår på Damgårdsvej – 
markeret med blåt på kortet. 
 
Serviceareal er markeret med rødt og er 
området omkring Bødkervej 3.  
Der er ingen reserverede pladser.  
 

Procedure: 
 
1.  

Teknisk kontrol på servicearealet ved 
Bødkervej 3. Kontrolmandskabet kommer rundt 
og kontrollerer bilerne på pladsen.  
 

2.  
Reklamer udleveres ved fremvisning af 
startkort og påsættes før teknisk kontrol 
 
3.  
Teknisk kontrol gennemføres og der kvitteres 
i startkortet. 

 
4. 
Licens kontrol ved rallycentrum hos Bjerrum 
Biler skal være gennemført inden kl. 13.30 
Husk udfyldt startkort med billede! 

 

5. 
Prøveskitse og kontrolkort udleveres ved 
rallycentrum fra kl. 12.00. Materialet udleveres 
ved aflevering af udfyldt startkort med 
kvittering fra teknisk kontrol 
 
6.  

Førermøde i værkstedet hos Bjerrum Biler kl. 
13.30 
 
7. 
Fælles gennemkørsel af prøven i kolonne kl 
13.45 
 

8. 
1. bil starter kl. 14.00 


