
 PM 1 Runt mjölkpallen pokalen    
 
Välkomna till Gnesta och rallyt Runt mjölkpallen pokalen den 20/9. 
Du har blivit tilldelad startnummer enligt bifogad startlista. 
 
Avlastning samt Parkering av släpkärra sker vid Gnesta ishall, (Sigtunavägen Gnesta)  där 
sker även anmälning, besiktning, start och mål samt service för dagen. Följ funktionärers 
anvisningar på plats. 
 
På grund av bristande antal anmälda har vi beslutat att stryka SS3 men istället köra SS1 2 ggr. 
Vilket gör att rallyt blir 2 ss 2 ggr totalt 4ss med en service mellan SS2 och SS3 
Totala längden kommer bli 135 km varav 29 km SS 
Detta gör vi då vi tycker det vore synd att behöva ställa in tävlingen. 
Känner du att det är helt emot vad du anmält dig till är du välkommen att höra av dig till 
Ricard på 0704413225 
 
Vid besiktning skall besiktningspapper och vagnbok vara ifyllt. 
 
Anmälnings och besiktnings tider justerade: 
Gnesta förare 7.45-8.00 
Föråkare-15 8.00-8.30 
16-30  8.30-9.00 
31-45 9.00-9.30 
46-> 9.30-10.00 
 
Förarsammanträde vid huvud start 10.15 (endast Föråkare och Ungdomsrally) 
Maxtid för rallyt är 5 timmar 
 
Bitr. Tävlingsledare Stefan Johansson 
Andra domare: Roland Andersson 
Teknisk Kontrollant: Jan Kolmbäck 
Teknisk Chef: Eric Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektroniskt tidkort 
QR koden skannar ni och väljer ert starnr 
 
Co-drivern kommer att behöva ha med sig en egen smartphone eller motsvarande enhet med 
möjlighet till internetuppkoppling.  
Ni kommer att få en webblänk som ni använder för att nå sidan för tidkortet.  
Det är besättningens ansvar att se till att enheten har strömförsörjning. Frågor gällande 
tracking och det elektroniska tidkortet hänvisas till Raceconsulting 
 
Tiderna som står inom parantes är den tiden ni skall ankomma nästa TK. 
Tänk på att Huvudstart är flytande start och tiden är således preliminär i ert tidkort. 
Tiderna som står inom parantes i startrutan är beräknade på ankomst + 3min och kan således 
bli längre. 
Tider utan parantes är de tiderna som funktionären har skickat in i systemet och syns inte 
innan det är utfört. 
Dessa tider kommer automatiskt på tidkortet. 
 
 
 
 
Tracking enheten 
Dessa kommer att monteras på A-stolpens burbåge alt. Toyota-staget. Om dessa är klädda 
med någon form av burstoppnings så kan den vara tvungen att tas bort. Ingen 
strömförsörjning till enheterna behöver dras fram 
- Dessa enheter är ni själva tvungna att montera innan start. 
 - Ej monterat innan start från HQ innebär omedelbar uteslutning från tävlingen 
 
 
 
Väl mött Tävlingsledare Ricard Gelin 

 
 


