PM 1
Nu är det bara dagar kvar tills Vi ses. Här kommer lite information Ni behöver.
Jag ber Er att läsa igenom allt ordentligt så Ni inte missar något.
• Restriktioner angående transport av bränsle och brandfarliga vätskor på båten:
När det brandfarliga, vätskor (t.ex. bensin och diesel) som transporteras i återfyllningsbara behållare
och fyllda av eller åt privatpersoner, då mängden per behållare inte får överstiga 60 liter. Den totala
mängden av brandfarliga vätskor får inte vara över 240 liter på ett fordon.
•
•
•

Ny banchef Jörgen Hellström tel 070-3558346
Ny telefon till Säkerhetschef Linnéa Erixon tel 0765-528147
Ny telefon till Domarordförande Roger Engström tel 0708-719402

•

Ny Besiktningsplats;
Besiktningsplats Gotlands Gruppens besiktningshall, Vädursgatan 33 Visby, pilat från HQ.

Tider:
Anmälan öppnar fredag 26 april
Besiktningen öppnar fredag 26 april

kl 12:45 och stänger kl 17:00
kl 13:00 och stänger kl 17:15

Fri besiktning med risk för kö!
Vänligen, Ha alla handlingar framme och klara vid både besiktning och anmälan.
OBS! Alla släp ställes på Kneippbyn på anvisad kärrparkering (se skyltar) INGA släp
släp vid besiktningen.
För de som bryter fredag, finns möjlighet till omstart lördag på samma plats i startfältet. (Se inbjudan)

Dock måste detta meddelas tävlingsledaren på telefon 0706-786600 fredag senast kl 22:00, då ny
besiktning kommer ske vid TK UT på serviceplatsen lördag kl 08:00
• Möte Föråkare, Debut och Ungdom fredag 26 april vid sekretariatet:
sekretariatet:
Föråkare
kl 17:15
Debut & Ungdom
kl 17:35
•

Information om tider, mat och priser på tävlingsområdet vid HQ på Kneippbyn:

Restaurang SommarHaket, Café och pizza
Öppet: Fredag
kl 14:00-23:00
Lördag
kl 08:00-11:00, 13:00-18:00
Dagsortiment: Korv m bröd, Kaffe med bulle, Pan Pizza Slice och Veg sallad.
Kvällsmeny: Pizza från 99kr, Pub-korg 129kr, Högrevsburgare med pommes 179kr.
Öl- och vinrättigheter
Restaurang Rotundan
Frukost fredag
kl 08:00-10:00
Frukost lördag
kl 06:30-09:00
Frukost söndag
kl 06:30-10:00
*) Endast förköpta biljetter

Bankett insläpp
Buffé *
Efter släpp
Prisutdelning
Festen slutar

kl 18:00
kl 19:30
kl 20:30
kl 20:45
kl 01:00

Hjärtligt välkomna till Rally Gotland och en trevlig rallyhelg önskar
Gotlands Motorförenings Bilklubb och Tävlingsledningen
190419 kl 12:00/JE

