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TAK FOR HJÆLPEN 
 

Vi er nu nået så langt i vores planlægning af Juelsminde Rally 2017, at det er tid for 
Yderligere information. Fredag d. 26. maj mellem kl. 12.00 til 17.00 og Lørdag d. 27. maj mellem 
7.30 og 11.30 vil i kunne opleve deltagerne kører (i almindelige biler og med alm. hastighed) ruten 
igennem for at lave deres noter, alle deltagerbiler er forsynet med nr. i højre side af forruden. 
 
Såfremt I under løbet skulle oplever en deltager påfører jeres matrikel skade vil vi bede jer 
kontakte os med det samme på tlf. 76 82 20 08 venligst noter start nr. på deltageren. 
 
Prøven hvor I bor har nr. 1 + 4 og nr. 9 + 12 
 
Tidspunktet for afspærring af prøve 1 + 4 er: 
 

Lørdag d. 27. maj 2017 fra kl. 12:00 til ca. 15:45 
 
Tidspunktet for afspærring af prøve 9 + 12 er: 
 

Lørdag d. 27. maj 2017 fra kl. 17:00 til ca. 20:40 
 

BEMÆRK AF SIKKERHEDSGRUNDE FØLGENDE: 
Før rallybilerne starter, kommer der også en række sikkerhedsvogne igennem, den sidste af dem 
har både horn og blinkende lys på. 
Når bilen med grønt blink har kørt prøven igennem, er strækningen igen åben for almindelig 
færdsel. 
 
I rally er farten ofte meget høj, da det gælder om at køre den afspærrede strækning hurtigst muligt. 
Derfor må vi endnu engang påpege vigtigheden af at passe på børn, hunde, sig selv og mange 
andre. Derfor bliv bagved afspærringerne og ret jer efter officials henvisninger. 
 
Hvis I får brug for at komme ud eller ind på prøven, eksempelvis pga. læge, dyrlæge, arbejde 
eller lignende, i det afspærrede tidsrum, kontakt venligst hurtigst muligt vores beboerkontakt Anne 
Møller-Nielsen, Kontakt frem til 25/5 mellem kl. 16.30 - 19.00, Tlf. 76 82 20 08. I perioden 26 – 
27/5 8.00 – 22.00 
 
På dagen kan prøvechefen, Kenneth Svendsen, også kontaktes, han har tlf.nr. 29 33 50 00  

  
 
Med venlig hilsen 
Peter Bentsen   Anne Møller-Nielsen 
Løbsleder     Beboerkontakt 
 
Mail: rallyjuelsminde2017@gmail.com Se mere på http://bilsport.dk/juelsminde-rally/beboerinfo/. 

Kortet på bagsiden beskriver ruten samt afspærringen. 
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