RALLY KJELLERUP
Lørdag den 25 MAJ 2019
TIL OPSLAGSTAVLEN

Beboerinformation nr. 2 / Til brug ved Gennemkørsel
Vedr.:
Specialprøve SS 1 – SS 4 – SS 7
Prøven har fået navnet: Oustruplund
Vi er nu nået så langt i vores planlægning af Rally Kjellerup 2019, at det er tid for yderligere
information. De endelige tilladelser fra politi og kommuner er nu i orden, og løbsruten er fastlagt.
Det nøjagtige tidspunkt for afspærringen af vejstykket ved jer er:

Lørdag den 25 maj
kl. 11:16 – 18:08
Ca. kl 13.31 vil der være 60 min. Pause.
TAK FOR HJÆLPEN
Vi er taknemmelige for at alle 30 husstande langs de ca. 11 km specialprøve har accepteret løbets afvikling, og vi håber
at også De vil få nogle spændende timer sammen med Danmarks bedste rallykørere. Danmarksmesterskabet er nemlig
hvad deltagerne kæmper om, og det er glædeligt, at en så omfattende konkurrence kan afvikles i dette område, hvor
omkring 50 mand vil være aktiveret for at sikre en perfekt afvikling med alt fra madpakker til sikkerhedstjeneste.
Vi håber ikke at det bliver til for megen ulejlighed, og vil som kompensation gerne invitere jer med til løbet som tilskuer.
Vi kan love jer nogle spændende timer, hvor Danmarks bedste rallykørere kæmper mod stopuret og konkurrenterne, for
at få en topplacering i danmarksmesterskabet i rally.
Der er mulighed for at finde flere oplysninger på vores hjemmeside: www.kom.dk

BEMÆRK AF SIKKERHEDSGRUNDE FØLGENDE:
Når bilen med blink på taget kører strækningen igennem, må INGEN færdes på strækningen uden først at have
kontaktet de officials, som er placeret på prøven. Når bilen med grønt blink har kørt prøven igennem, er strækningen
igen åben for almindelig færdsel.
I rally er farten 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 anvisninger.
Hvis I får brug for at komme ud eller ind på prøven, eksempelvis p.g.a. læge, dyrlæge eller lignende, i det afspærrede
tidsrum, Skal I henvende jer til Prøve chefen eller de Officials der står rundt på prøven, de vil så sørge for en sikker
transport til/fra jeres bopæl.

Med venlig hilsen
Kjellerup Motorklub

Prøve Chef
Carsten Møller
Tlf. 20 15 56 89

