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Juelsminde, den 23. maj 2017 

Kære deltager 

Velkommen til Juelsminde Rally Den Jyske Sparekasse 2017 

Vi byder hermed velkommen til 2. afdeling af Danmarksmesterskabet i rally. 
 
Først og fremmest, en stor tak til jer, fordi at I vil deltage i vores rally. Desværre er det alt få i forhold den 
tid, som man bruger på at lave rallyet. Dette er en medvirken årsag til, at dette er mit sidste rally som 
løbsleder. 
 
Husk at rallyet er 1-dagsløb, gennemkørsel om fredagen er ekstraordinært indført, og at fredagens rallyshow 
er særskilt arrangement.   
 
Konkurrencen er godkendt af DASU under løbstilladelse nr. 002.  
 
Ledende Officials: 
Afviklingsleder: Harald Søndergaard 
Læge: Henning Thorøe 
Prøvechefer: Kenneth Svendsen, Mads Ulbæk Jensen, Bjarne Sørensen.  
 
Rally Head Quarter 
Hotel Juelsminde Strand 
 
Trailerparkering 
På Vejlevej, Efter officials anvisning. 
 
Teknisk kontrol 
Teknisk kontrol er vandrende og foregår på servicepladsen på Vejlevej. 
 
Støjkontrol 
Støjkontrol foregår ved servicepladsen, Støjkontrollen vil være placeret, hvor tankzone er vist.  
 
Serviceplads  
Servicepladsoversigt, vil blive vist her http://bilsport.dk/juelsminde-rally/deltagerinfo/ 
Servicepladsen til rallyet er beliggende på Vejlevej foran Rally Headquarter 
Den åbner lørdag kl. 7. 
 
Parkering i øvrigt 
Der må absolut ikke parkeres på hotellets parkeringspladsen under rallyet. 
  
  



Bulletin nr. 1   

   
  

 
Gennemkørsel,  
Gennemkørselsregler jf. tillægsreglerne. Rutebogen og udleveres til brug for gennemkørsel. 
 
I skal vise hensyn, både overfor beboerne andre trafikanter og hinanden. Modkørsel vil 
forekomme, da 2 af prøverne køres begge veje. 
 
Det skal understreges at gennemkørslen af hastighedsprøverne ikke er træning. Alle færdselslove 
skal overholdes, og andre trafikanters sikkerhed og rettigheder må ikke tilsidesættes. Specielt kørsel  
i bebyggede områder, bedes foretaget på en hensynsfuld og sikker måde.  
 
Notebiler skal have et gul nummer både i for- og bagrude. 
 
Kontrol af gennemkørslen kan forekomme. Enhver der overtræder gennemkørselsreglerne vil blive 
nægtet start. Straffen kan ikke appelleres. 
Startgebyret vil ikke blive tilbagebetalt.  
 
Placering af kantafmærkninger er markeret med streger på asfalten, hvis de ikke når at blive sat op inden 
gennemkørslen.  
 
Reklamer 
Plan for reklamer på deltagervogne, på begge døre. Pladen er 50x50 cm. 
 

 

 
Parc ferme, Regroup.  
Det er tilladt for deltagerne at opholde sig i regrupperingszoner, selvom pausen skulle komme til at 
overstige 15 minutter. 
 
Kørerkontakt  
Bettina Poulsen, har tlf.nr. 22 53 94 39. Bettina er i Juelsminde fra 11.30 

Forventet startliste kan ses på http://bilsport.dk/juelsminde-rally/deltagerinfo/    
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Med venlig hilsen 
Juelsminde Rally Den Jyske Sparekasse 2017 
 
Peter Bentsen 
Løbsleder 
 
Følgende er vedlagt denne Bulletin: 
Tidsplan, deltagerliste, serviceområde. 

 


