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NMK Aurskog – Høland kan også i år 
ønske deltagere og publikum velkommen
til NM - runde i rally.

Årets rally gjennomføres stort sett på
veier vi har benyttet i flere år. Det som er
nytt i år, er at vi igjen kjører etappen på
Østereng og publikumsprøven på Kjelle.

I 2016 innledet vi et samarbeid med
Kjelle VGS. Det viste seg at det de kunne
tilby av lokaliteter og utearealer, var svært
godt egnet for oss. Vi er derfor glade for at
vi kunne fortsette dette samarbeidet.
Løpets base, sekretariat, start og mål, blir
som i fjor på Kjelle VGS. Serviceplassen
blir slik det og har vært i noen år nå, på
sagtomta ved Eidsverket.

Selv om vi har en erfaren arrangørstab,
er vi avhengig av mange andre, for å kunne
gjennomføre et slikt arrangement.

En viktig del av dette, er samarbeidet
med andre rallyarrangører. Gjennom året er
mange fra rallymiljøet i vår klubb, ute og
hjelper til på de fleste andre rallyer som
kjøres i Norge. Dette samarbeidet er vi helt
avhengige av for å få erfarne mannskaper
til å bemanne kontrollpostene på hver
fartsetappe. De fleste fartsetapper i
Aurskog – Høland Rally, bemannes derfor

av folk fra andre klubber, hvor mange har
stått grytidlig opp, og kjørt langt, for å 
kunne hjelpe oss. Uten at dette samarbeidet
fungerer, ville det ikke vært mulig å 
arrangere noen rally i Norge.

Vi er og avhengige av mange andre for å
gjennomføre et rally. Flere har vært med i
mange år.

Blant annet Aurskog – Høland kommune
og Eidskog kommune og ikke minst vår
hovedsponsor Høland og Setskog
Sparebank. Men det er også mange andre,
både grunneiere, lag og foreninger, 
næringsdrivende, og privat personer, som
hver på sin måte bidrar og hjelper oss.

En stor takk til dere alle. Uten dere ville vi
ikke klart å gjennomføre et arrangement av
denne størrelsen.

Vi henstiller og håper publikum vil ferdes
hensynsfullt langs løypa, og at de viser
vanlig hensyn i naturen, både for dyrket
mark og i omgang med åpen ild generelt
og spesielt engangsgriller.

Om kontrollbilene finner ut at sikker-
heten for publikum ikke er god nok, vil vi
måtte stanse løpet, eventuelt la være å 
kjøre den aktuelle fartsetappen.

Tenk over dette når dere finner tilskuer-
plasser. Husk samtidig på sikkerheten for
deg selv og andre. Følg vaktenes anvis-
ninger, og ta også en kikk på rallyvett-
regelene inne i bladet.

Da håper vi på bra vær og fin dag på rally
den 17. juni.

Velkommen skal dere være.

John B Killingmo

Som nyvalgt leder i NMK Aurskog-Høland
ønsker jeg velkommen til NM Rally i
Aurskog-Høland!
For klubben er dette en årviss stor oppgave,
og sammen med våre gode samarbeidspart-
nere i området, har vi nok en gang gleden av
å få være vertskap for en NM runde. Som i
fjor har vi base, hvor alle de sentrale funksjo-
nene er samlet, på Kjelle. Her er også
start/mål. Serviceplassen er på Sagtomta 
400 m fra basen. Fartsetappene er som 
tidligere år spredt rundt i distriktene våre, noe
som gir oss en god presentasjon av det flotte
landskapet i Aurskog-Høland og Eidskog
Kommune. Jeg benytter anledningen til å 
rette et stort takk til imøtekommende veieiere
og naboer som gir oss muligheten til å arran-
gere rally.

Vi er en forholdsvis stor klubb med ca 400
medlemmer og representerer 4 grener innen
motorsport, med lang tradisjon som arrangør
av rally, bilcrossløp og MC/ATV-løp. Historisk
er vi kjent for de store is-løpene på
Bjørkelangensjøen på 60 og 70-tallet.

Klubben har eget baneanlegg, Eksismoa
Motorpark, på Bjørkelangen, et område på 
ca 200 mål som består av en bilcrossbane,
crossbane og barnebane for MX og ATV og
endurotrasé. I tillegg har vi en rallytreningsvei
sør i kommunen. Dette er noe som gir oss og
våre gjester veldig gode treningsforhold.
Det legges ned stor innsats i de forskjellige
gruppene våre for å ha trenings- og løps-
muligheter i de grener vi representerer.

Aktiviteten og
mulighetene
som skapes i
en aktiv klubb
med sosiale
plattformer og
mange treff-
punkt, sammen
med fysisk akti-
vitet, gir klubb-
ledelsen inspirasjon og glede over å se 
aktiviteten i et positivt folkehelse bilde.

Vi fokuserer på økt samhold og samar-
beid, også på tvers av de forskjellige grenene.
Noe som vi mener gir et godt miljø i klubben.

Klubben fremhever at uten godt samar-
beid med alle vi har med oss, våre egne med-
lemmer samt lag og foreninger ellers i områ-
det, kunne ikke dette vært gjennomført, stor
takk for velvilje og bidrag!

Til slutt vil jeg fremheve, Høland og
Setskog Sparebank, vår svært gode samar-
beidspartner gjennom alle år, uten en slik
støttespiller hadde klubbdriften vært langt
mer utfordrende!

På vegne av klubben ønsker jeg alle – 
førere, kartleserer og deres «mannskap», 
publikum og funksjonærer en fartsfylt og fin
dag og velkommen til Aurskog-Høland Rally!

Alle førere og kartlesere som stiller til start
ønskes LYKKE TIL– måtte alle komme i mål!

Stine Wangen
Leder NMK Aurskog-Høland

Rallyfest i Aurskog-Høland.

Kommunen er stolt av at NMK Aurskog-
Høland nok en gang står som arrangør
for rally. Den 17. juni skal de frivillige nok
engang demonstrere at en er gode på å
arrangere folkefest og rally. Det kreves
mye av arrangørene for å arrangere en
NM-runde i rally. Jeg er glad vi har de
menneskene i Aurskog-Høland.
Gjennom hele året jobbes det for å få til
dette arrangementet, det må i ikke 
glemme og det er vi stolte av. Den 
dugnadsånden som hersker i kommunen
er fantastisk, og jeg vil også berømme
velvillige grunneiere som hvert år frigir
veier til arrangementet. Vi håper på mye
støv og lyd i lufta, og det er den dagen i
året vi er glad vi har så mye grusveier i
kommunen.

Aurskog-Høland kommune dekker over
en femtedel av Akershus fylke og blir
enda større når vi blir slått sammen med
Rømskog. Vi bor på landet samtidig er vi
i vekst, og er en del av hovedstads-
regionen. Vi er i utvikling - og er i ferd
med å realisere ny skole, nytt helsehus
og et svømmeanlegg på Bjørkelangen. 

Vi er den romslige kommunen – både i
møte med arrangementer, inkludering av
innbyggerne og næringsutvikling. 

Motorsport er en populær aktivitet i
kommunen. Har det motor – er det 

interessant! Aurskog-Høland rally er det
største enkeltarrangementet i kommunen
og vi er glade for at vi som kommune
kan bidra som sponsor til arrangementet
også i år. 

Jeg er stolt av å være ordfører i en 
kommune der dugnadsånden og frivillig
innsats er økende, og ikke nedadgående
slik en hører om fra andre deler av 
landet! Tusen takk til alle dere som bidrar
til at vi også i år har rally i kommunen!

Roger Evjen
Ordfører i Aurskog-Høland kommune

Arrangør: NMK Aurskog-Høland
Direktenr / Nødnr til løpsledelsen 9482 5660 løpsdagen

HOVEDFUNKSJONÆRER:
Løpsleder John Brede Killingmo 911 49 091
Ass. Løpsleder Harald Bogstad 922 57 312
Ass. Løpsleder Stig Rune Kjernsli 906 34 632
Sekretær Stine Wangen 416 11 331
Ass. Sekretær Marita Heiberg 924 23 336
Løypesjef Erik Berntsen 901 71 310
Ass. Løypesjef Nils Henry Trovåg 928 94 503
Sikkerhetssjef Bjørn Riise 975 66 968
Ass. Sikkerhetssjef Tor Slemdal 901 02 755
Beredskapssjef Jan Lillebekk 913 15 105
Funksjonærsjef Are Tørnby 918 14 816
Sambandssjef Arne Nygård 900 41 260
Utregnersjef Ole Gunnar Hoel 936 02 005
Serviceplass sjef Morten-Andre Wangen Olsen 930 25 922
Miljøansvarlig Oddvar Martila
Teknisk kontrollant Herbjørn Haug 957 82 142
Ass. Teknisk kontrollant Thomas Wangen
Deltagerkontakt Bjørn Gulbrandsen 901 62 097
Ungdomskontakt Grethe Gulbrandsen 909 25 795

NBF’s representanter, jury:
Leder Jane Myhr  959 33 289
Harald Østheim 959 53 172, Børger Brænd 979 72 322
Sikkerhetskontrollant: Tom Stensrud 918 31 604

NMK Aurskog-Høland 
takker allle privatpersoner,
offentlige myndigheter, 
lag og foreninger som har
bidratt til at vi kan
gjennomføre dette løpet.

TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN
RALLY Sentrum: v/Kjelle vgs, Glasshuset, Bjørkelangen
Tid: Lørdag 17. juni. Start kl. 09.00
Telefon:  922 57 312 /  416 11 331 (sekretær)

Følg NMK Aurskog-Høland og klubbens aktiviteter på:

www.nmkah.no
Postadresse: Pb 88, 1940 Bjørkelangen

Rallyavisen 2017
Utgitt av NMK Aurskog-Høland og Grafisk Service
Redaktør: Bernt Øystein Vormeland
Redaksjonelt stoff: Øivind Eriksen
Grafisk Produksjon: Grafisk Service, 1940 Bjørkelangen
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Velkommen til oss Løpets leder

Leder NMK A-H



Oppfordringen kommer fra Bjørg
Lunner og Kine Holtet i markedsavde-
lingen til NMK Aurskog-Hølands hoved-
sponsor Høland og Setskog sparebank.

Av Øivind Eriksen

Selv har du fulgt rallyet på nært hold
mange ganger, både som hovedsponso-
rens representanter under fartsfesten og
som privatpersoner.

– Det er virkelig en opplevelse og se
hvordan førerne håndterer bilene. Dette er
stor idrett, sier Bjørg Lunder. For ni år si-
den fikk hun også muligheten til å sitte ved
siden av en av NMK Aurskog-Hølands
store bilsportutøvere, Holm Jacob

Matheson på en gjennomkjøring av en av
etappene.

– Det gikk fort og det var imponerende
hvordan han holdt kontrollen på bilen, for-
teller hun.

Begge de markedsansvarlige damene i
Høland og Setskog sparebank har jobbet
tett opp mot både motorklubben og rallyet
i mange år, og er både glade og stolte på
bankens vegne over å være en av klub-
bens økonomiske støttepilarer.

– Vi har sagt det før, men gjentar det
gjerne: NMK Aurskog-Høland gjør en
kjempejobb, både når det gjelder tilbud til
barn og unge, topp og bredde. Det de får
til i Eksismoa er imponerende. Et annet fint

moment med motorsporten er at det er
ingen generasjonskløft. Her kan hele fami-
lien finne en felles interesse, sier Kine
Holtet.

– Bjørg Lunder peker også på den årli-
ge Barnas dag, et arrangement som i år
hadde rekordoppslutning og hvor banken
også er med som støttespiller.

– Her får barn som er interesserte få
muligheten til å prøver seg på motorkjøret-
øyer på to eller fire hjul i trygge omgivelser
og under godkjente forhold .
Banken har for øvrig i løpet av noen år

sponset klubben med to barnemotorsy-
kler, en ATV og en bilcrossbil.

Men akkurat nå er det rally som gjelder.
Og Bjørg og Kine kommer med denne av-
sluttende oppfordringen;

– Kom dere ut på en av etappene og
opplev fartsfesten p å nært hold. Husk
dette er et av årets største idrettsarrange-
ment i kommunen. Bli med å sette farge
på det. Men husk sikkerheten, følg vak-
tenes anvisning og bruk hue?, så vil dere
få en flott lørdag!
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Bli med på rallyfesten du også 
– kom dere ut og opplev Aurskog-Høland Rally på nært hold

Bjørg Lunner (t.v.) og Kine Holtet i Høland Sparebank, NMK Aurskog-Hølands 
hovedsponsor er klare for rally. Og oppfordre alle til å ta en tur og oppleve en etappe 
på nært hold. Foto: Øivind Eriksen

2017

Aurveien 100, 1930 Aurskog
Telefon: 63 86 33 11

www.hfbil.no

Din lokale
PEUGEOT
forhandler
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odd@moseby.net

ditt lokale kjøpesenter
Hjertelig velkommen til

Hos Monar

AURSKOG - HØLAND
BIBLIOTEK

AMFI Bjørkelangen Torg

NY SMAKER HOS 
RESTAURANT 4-YOU

I 2. etasje på AMFI Bjørkelangen Torg 
finner du unike matopplevelser hos 

Restaurant 4-you. Med en spennende meny med
inspirasjon fra hele verden, serverer

restauranten varierte retter som alle har et viktig
hovedfokus: SMAK. Her kan du la deg friste av 
pasta og pizza, kjøtt- og fiskeretter, et utvalg av

lekre forretter og søte fristelser på dessertmenyen.
Velg en av restaurantens koselige sitteplasser inne

eller ute, bestill plass i 
selskapslokalene til din neste store anledning – 

eller bestill maten som take-away. 
Valget er ditt – dette er Restaurant 4-you!

Tlf.: 476 11 749 
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10-20 (18) EXTRA 7-23
AMFI.NO/BJØRKELANGEN TORG

Vi leverer alt innen catering 
og tar imot alle typer selskaper,
markeringer og minnesamvær.

NY OG SPENNENDE
LUNSJMENY!

Pizza • À la carte • Take-away Tlf. 902 35 105 Finstad gård – Aurskog

Du finner oss i Aurskog Golfpark – velkommen!

NYE ÅPNINGSTIDER:
Mandag – fredag 12 – 22

Lørdag 11 – 22  •  Søndag 11 – 21

Åpent alle dager
www.Fjoset-tyst.no

Telefon: 63 86 37 07 - 1930 Aurskog   

 

Man – Tor 12 – 21.30
  Fre – Lør 12 – 22 • Søndag 13 – 21 

Bjørkelangen
Tlf: 63 85 42 20

post@sigmaregnskap.no
www.sigmaregnskap.no



Av Øivind Eriksen

Den nye lederen fra Haga i nabokommu-
nen Nes, et svangerskap eldre enn klub-
ben hun nå leder og som runder 50 nes-
te år, er i dame med orden i sysakene,
klare målsettinger og ikke minst et bren-
nende hjerte for motorsporten, som hun
ble oppflasket med. Pappa Kjell
Wangen, også medlem av NMK
Aurskog-Høland en periode, er et kjent
navn innen motorsportmiljøet.  

Menn når hun skal sette et bilde på spor-
ten er det vel noen og enhver av med-
lemmene som vil sprette litt i været.

– Motorsporten er en egosport som er
fullstendig avhengig av en gjeng ikke-
egoister for at andre skal få utfolde seg!

– Det var da litt av en kraftsalve?
– Misforstå meg ikke. Motorsporten er

avhengig av aktivitet. Men for å drive
denne aktiviteten, er vi avhengig av alle
de menneskene som skal tilrettelegge
alt, fra klubbtreninger til stevner og mes-
terskap.  Derfor er samspillet mellom
disse gruppene så viktige, og det må
fungere for å utvikle en god klubb.
Mange av disse i jobben rundt de aktive
kommer aldri fram i rampelyset, og det
er viktig å skape et miljø der disse føle
stolthet over både utøvere og klubben
når de aktive gjør en god sportslig jobb
eller profilerer klubben på en positiv
måte. 

Nettopp dette med klubbfølelse, er noe
som ligger Stine Wangens hjerte nært.
Det samme er samarbeidet innad.  

– Med flere forskjellige grupper som
representerer hver sine særforbund, er
sjansene for at vi blir sittende på hver vår
tue stor. Det skaper ikke noe fellesskap
som er limet i en klubb. Vi er alle av-
hengig av hverandre, og vi må samarbei-
de på tvers av grenene med et felles mål;
Økt rekruttering og kontinuerlig utvikling
av NMK Aurskog-Høland.

Hvor ligger dere i løypa nå?
– Vi er på rett vei.  Det er en fremad-

lent klubb jeg har overtatt ledelsen av,
med god aktivitet - og med mange store
utfordringer. Det gjelder ikke minst det
store prosjektet vi nå ligger i startgropa
for: Utbyggingen av Eksismoa i henhold
til den reguleringsplanen vi fikk for ti år si-
den. I den prosessen er det samholdet
jeg har pekt på helt avgjørende.

– Du overtok ledervervet etter Bernt
Øystein Vormeland, en kar med 39 års
fartstid i klubben. Litt av noen sko å fylle?

– Jeg har hverken samme skostør-
relse eller tyngde som han, men skal
bruke mine sko og min tyngde på veien
videre. Jeg er i mitt 14. år med hovedsty-
reverv for en NMK-klubb, og har også
hatt verv i NMK sentralt. Men det er ikke
hverken meg eller de drøyt 30 andre tillit-
svalgte som er nøkkelen til at NMK
Aurskog-Høland skal være en god klubb.
Det er samtlige medlemmer. Ved årsskif-
tet var det 358 av dem.

Lierfoss, 1930 Aurskog, tlf 951 54 696 – 911 17 304

SKOGSDRIFT
TRANSPORT

Haneborg as
Brødrene
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Stine Wangen ble NMK Aurskog-Hølands andre kvinnelige leder i mars. Og har klare
ambisjoner for klubben. Foto: Øivind Eriksen

I mars ble hun valgt til klubbens andre kvinnelige leder etter seks års
læretid som sekretær i hovedstyret etter at hun ble headhuntet til NMK
Aurskog-Høland i desember 2010. En drøy måned senere satt hun som
sekretær i hovedstyret.

NMK Aurskog-Hølands nye leder

«Det er de tillitsvalgte som er nøkkelen til at NMK Aurskog-Høland
skal være en god klubb. Det er samtlige medlemmer. Ved årsskiftet var
det 358 av dem».

«Max gass, men full kontroll.  En suksessformel for motorsportutøvere.
NMK Aurskog-Hølands nye leder, Stine Wangen, har samme filosofien
når det gjelder utviklingen av klubben».
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Barnas dag har blitt en årlig 
happening i NMK Aurskog-
Høland. I år sprengte den alle 
tidligere rekorder med 174 regis-
trerte deltakere.

Av Øivind Eriksen

Det er MX/ATV-gruppa som står bak ar-
rangementet der barn i alderen fem til 14
år kan få  prøve seg på motorsykkel eller
ATV under trygge omgivelser og med
kyndige instruktører.

– Maken til oppslutning. Dette hadde
vi aldri drømt om, sa barneidrettsansvar-
lig i klubben, Terje Hagen.

– Innertier, humret Lars Erik
Skjønhaug, sentral person i arrangemen-
tet og barneansvarlig i MX-gruppa.

– Klubben har etter hvert anskaffet
seg fem sykler og to ATV-er i forskjellig
størrelser til bruk i rekrutterings- og in-
struksjonsøyemed slik at de som ikke
selv har tilgang til slike, men har barn
som har lyst til å prøve dette, kan få an-
ledning til det uten å måte gå til egen in-
vestering. I tillegg finnes godt med både
hjelmer og kjøredresser i mange stør-
relser til utlån.

– Hovedsponsor Høland og Setskog
Sparebank og Lions har vært en viktig
støttespiller i anskaffelsen av dette utsty-
ret, forteller Terje Hagen.

Casper Rinaldi Tuneid fra Frogner var en
av de 174 som koste seg i grusen på
«Moa», Han rakk et par kjappe svar fra
rallyavisens utsendte før han vred på
gassen og tøffet avgårde. 

– Hva er så gøy med å kjøre motor-
sykkel?

– Det er ikke motorsykkel – det er
cross, korrigerte seksåringen kontant før
han ga svar på spørsmålet:

– Jeg kan kjøre fort. Og så er det
masse humper.

Selv om det formidable deltakerantallet
førte til både køer og venting for de unge
og foreldrene, tok de stort sett det med
et smil og koste seg på årets hittil var-
meste dag.

Koste seg over det han så, gjorde også
lensmann i Aurskog-Høland, Svein
Engen, som også tok en tur innom.

– Det er viktig at barn og unge finner
en aktivitet de er glad i å holde på med.
Jeg slutter aldri å bli imponert over det
arbeidet NMK Aurskog-Høland gjør.
Kommunen kan være stolt klubben, og
jeg håper at den innsatsen NMK
Aurskog-Høland gjør blir lagt merke til.
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Bjørkelangen

2.490.000,-  + omk.

Ansvarlig megler
Camilla Haugerudbråten
camilla@aktiv.no
tlf.: 93 02 28 75
Aktiv Eiendomsmegling Bjørkelangen

Adresse:     Vollatunet - L5
      16 nye leiligheter
Fellesgj.:     Kr 0,-
Totalt:       Kr 2.490.000,-
Omkost.:    ca kr. 13.000,-
Felleskost:  Kr 1.500-2.000,-
       pr mnd
Boligtype:   Leilighet, 
       eierseksjon
Bra/P-rom:  68m2/68m2

• Mottak av avfall fra private og næring
• Utleie av avfallscontainere

• Fjerning av bilvrak

Åpningstider: 07–16 Mandag-Fredag

Mobil: 900 45 920
Mail: runenadden@hotmail.com

Barnas dag 2017 slo alle 
rekorder

Lensmann i Aurskog-Høland, Svein Engen, var på plass under Barnas dag 
og er imponert over den jobben NMK Aurskog-Høland gjør.

I full konsentrasjon og stolte som haner tøffet unge 
MC-debutanter rundt på rekke og rad.

Fullt fokus

For noen var det godt å få en hjelpende hånd underveis



Lillestrøm: 63 89 22 00

Gardermoen: 63 97 83 37

NILSEN
BERGINGSTJENESTER
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Truck, kran og maskin
Se www.assista.no 

eller send oss en forespørsel om deres opplæringsbehov

Bernt Øystein Vormeland
1930 Aurskog • 916 01 965 • bo@assista.no

Sertifisert opplæringsbedrift ATS - 299

Sikkerhetsopplæring

Kurs og på Lifter/Personløftere, og konsulent hjelp om sikkerhetsvurderinger

• Boliginstallasjoner • Landbruk • Industri •
• Forretningsbygg • Svakstrøm • Serviceoppdrag •

• Alarmanlegg • El-takst • Boligkontroll • Landbrukskontroll •

INSTALLASJON A/S

LYD - BILDE - DATA

FORRETNING

• Mobiltelefoner • TV • Radio • Antenner •
• Parabol • Nettverk • Data •

Autorisert forhandler for: 
• Canal Digital • RiksTV • Telenor • ICE •

• Hvitevarer • Belysning • Småapparater • Hvitevareservice •

www.aurskogelektriske.no

Postboks 62, 1930 Aurskog
63 86 32 53

Postboks 62, 1930 Aurskog
63 86 23 70

Postboks 62, 1930 Aurskog
63 86 35 61

Vi tar oppdrag som:
Gressklipping, legge ferdigplen, bark • Generelle gartnertjenester

Feiing/soping med traktor • Snørydding og grusing

Utleie og transport av containere 
Samarbeidspartnere:

Romerike Containerservice AS

Odd Lintho
Romerike Vedlikeholdstjenester

Ilebekkveien 144, 1963 Fosser, TLF: 92 29 11 09

Tlf. 06000



Av Øivind Eriksen

Vi er på Langstranda i Søndre Høland. Ved
en skogsbilvei der NMK Aurskog-Høland
har anledning til å drive treningskjøring.

Denne mailørdagen er det invitert til sosialt
funksjonærtreff. Med grilling, gjennom-
gang av diverse rutiner i forbindelse med
rallyarrangementet, og ikke minst en mu-
lighet til å få prøve se som kartleser ? eller
mer korrekt sitte på i en rallybil for full

pinne for de som ikke har prøvd det før.
Sentral person i denne happeningen er
Ole Kristian Stenslet, «innfødt» fra
Langstranda og engasjert kar i NMK
Aurskog-Hølands rallymiljø.

Gjennom en slik dag føler vi at vi kan gi litt
tilbakebetaling for den hjelpa dere gir oss i
rally etter rally. I dag skal vi kose oss, ha
det sosialt, prate tøys og kjøre rally, var
meldingen fra Stenslet til de fremmøtte
funksjonærene. Blant disse tidligere nevn-
te Ina Christine Frilseth Engebretsen fra
Aurskog veteran som funksjonær, eller en
fersking som Cecilie Lillenes fra Dal som
er med i arrangørstaben for andre året.
Felles for begge damene: De hadde aldri
vært på innersiden av en rallybil. Før den-
ne lørdagen.

– Jeg gleder meg stort, sa aurskog-Ina
mens hun dro på seg blå kjøredress. At
kalenderen viste tallet 13 og det mange
betrakter som ulykkestall, bekymret henne
ikke et dugg. Ei heller at fører Tor Slemdal

ruset opp sin blå illsinte «doning» for full
musikk.

– Jeg elsker fart, og ingen har klart å
kjøre meg religiøs ennå, var hennes klare
melding før hun med hjelp av Aurskog-
Høland Rallys sjef og Tor Slemdals kartle-
ser, John B. Killingmo, fikk «skrudd» hjel-
men ned over sine mørke krøller på og
krøp inn i kartleserstolen.

Et par håndfuller minutter senere, etter fire
fartsfylte kilometer innover i skogen fra
Stomperud, kunne hun krype ut av bilen
igjen. Med et enda bredere smil enn da
hun satte seg inn.

– Skrekkblandet fryd?
– Nei. Bare fryd. Jeg skulle ønske han

hadde snudd og tatt en tur til med det
samme.

– Hva med og selv prøve deg som ral-
lyfører?

– Jeg hadde planer om det for noen år
siden. Men de gikk over. Det ble hest i ste-
det.

– Og du er stadig ikke kjørt religiøs??
– Nei. Langt i fra!
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Ina Christine Frilseth Engebretsen smyger seg inn i kjørehjelmen. Hun
har vært funksjonær i Aurskog-Høland rally siden 2004. Nå skal hun for
første gang få sitte på i en orntli? rallybil.

Trenger du EU kontroll

på IT systemet?
Ta kontakt:

Telefon: 63 85 36 60
Mail: firmapost@innovasjon.as

63 85 37 20
post@romerikebb.no, www.romerikebb.no

Bredbånd og TV 
på lynrask fiber

Ingen klarer å kjøre meg religiøsIngen klarer å kjøre meg religiøs
Funksjonærtreff forut for Aurskog-Høland Rally hvor det i tillegg til sosialt samvær ble
muligheter for de fremmøtte til å gå på i en rallybil og oppleve hvordan det føles fra
innersiden. Foto: Øivind Eriksen

Ina Christine Frilseth Engebretsen fra
Aurskog var en av de som fikk luftet seg i
en rallybil – og det ga mersmak. Foto:
Øivind Eriksen
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Vi kan hjelpe deg med alt innen bank og 
forsikring, uansett om du er privat- eller
bedriftskunde.

Nå er vi en del av Vipps og kan tilby Vipps-
produkter til privatpersoner, bedrifter, lag og 
foreninger.

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat!

Aurskog | |Bjørkelangen | Årnes | Jessheim
T 63 85 44 40
E firmapost@aurskog-sparebank.no
W  www.aurskog-sparebank.no
Følg oss gjerne på:

En alliansebank i

Aurskog Senter
Mandag - Lørdag 07-23

63 86 31 04

07 print media

Bjørkelangen
Telefon 63 85 05 00
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Av Øivind Eriksen

Det er ingen spøk å ha et slikt verv. Det
innebærer blant annet at en funksjonær-
stab på om lag 120 personer må på
plass.

– Selv om vi henter mange fra egne
rekker, så blir ikke dette nok. Vi henter
inn hjelp fra lokale lag og foreninger, og
så har vi byttearbeid mellom de syv ar-
rangørene av NM-runder, forteller
Tørnby.

– Til hver NM-runde stiller de andre
klubbene som i løpet av året arrangerer
NM-runde opp med hvert sitt team og
hjelper til.

– Jeg må berømme folk, enten det er
fra egen klubb, motormiljøet eller utenfra
for stor velvilje, og det er mange gjen-
gangere som år etter år er på plass og
bidrar til rallyet vårt, sier Tørnby.

– Hva med egen aktivitet bak rattet?
– Den blir dårlig. Lysta er der, men

som småbarnsfar strekker ikke tida til.
Motorsport er imidlertid en idrett det blir
lenge før jeg er for gammel til å drive
med. Så jeg satser på at min tid som ak-
tiv også kommer.Are Tørnby har steget i gradene fra i fjor. Da var nesbuen assisterende funksjonærsjef. Når Bjørn Erik Hagen

forlot sjefsjobben etter fjorårets rally, var det unge Tørnby som overtok stafettpinnen.

Aurveien 64

1930 Aurskog

Telefon 63 85 38 50

www.aurskog-regnskapskontor.no

Debuterer som funksjonærsjef
Are Tørnby debuterer som funksjonær-
sjef, og røper at han har noen sommer-
fugler i magen. Foto: Øivind Eriksen

AURSKOG
Aurskog Byggsenter AS, Lierfoss, 1930 AURSKOG

Telefon 63 85 70 00.     Telefax 63 85 70 01

Bygger´n Aurskog
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Hvam Hvamstubben 8, 2013 Skjetten v/Olavsgaard - Tlf: 24 03 29 50 - hvam@moller.no

SIMPLY CLEVER

ŠKODA FABIA fra kr xxx.xxx,-*   |   ŠKODA OCTAVIA fra kr xxx.xxx,-*   |   ŠKODA SUPERB fra kr xxx.xxx,-*

Kjøp ny ŠKODA Octavia Fabia eller Superb innen 31. august og sikre deg 1,99%* rente 

på disse bilene som alle har stor plass!

ŠKODA FABIA er størst i småbilklassen, ŠKODA FABIA er klasseledende på benplass og ŠKODA SUPERB 
er klassens plassmester. Felles for alle er at nå får du kjøpt den med lav rente. 
ŠKODA FABIA, OCTAVIA og SUPERB er klar for prøvekjøring hele sommeren!

1.99%*

rente

STOR PLASS.
LAV RENTE.

181.400,-

SKODA FABIA er størst i småbilklassen, SKODA OCTAVIA er klasseledende på benplass og SKODA SUPERB 

er klassens plassmester. Felles for alle er at nå får du kjøpt den med lav rente.

273.500,- 345.300,-

KONTAKT OSS 
FOR EN GOD 

STRØMAVTALE!

Industriveien 4, 1960 Løken 
Tlf. 63 85 47 12  -  Faks: 63 85 14 60  

e-post: strom@hsev.no  -  www.hsev.no

Husk å
HANDLE
lokalt!



Av Øivind Eriksen

Vi kom sent inn i arrangementet i fjor, og
det gikk litt fort i svingene i forberedelsene.
Men etter å ha evaluert samarbeidet, ble
det raskt enighet om å fortsette det, og vi
gleder oss til å igjen få rallybilene rullende
inn på tunet, sier faglærer for butikk- og
kafélinjen, Anne Line Svendsen Nordli.
Som i fjor vil start og målrampen være like
utenfor Glasshuset, den kombinerte butik-
ken og kafeen som garantert vil mette
mange sultne sjeler, både kjørere, service-
apparat og publikum fra fredag til rallylør-
dagen er ved veis ende. Her er det også
planlagt at premieutdelingen skal skje, hvis
værer tillater det.

En flott samarbeidspartner
Vi er glade for å opprettholde samarbeide
med Kjelle skole. De gjør alt for å legge for-
holdene optimalt til rette for oss, både når
det gjelder sekretariatfasiliteter, parkerings-
områder etc. sier leder av NMK Aurskog-
Høland, Stine Wangen.

Kjelle skole ble etablert i 1942 som et ledd
i Torshov spesialskole. Men skolen ble
raskt selvstendig. Som en statlig spesial-
skole for gutter med tilpasningsvansker
fram til 1986, da den også ble åpen for jen-
ter.

– I 1993 overtok Akershus fylkeskom-
mune skolen og utvidet den til en ordinær
videregående skole, men stadig med en
betydelig andel spesialundervisning, men
også med ordinære linjer for naturbruk og
bygg- og anleggsteknikk. Skolen, som har
internatplass til 50 av omlag 170 elever,

disponerer i dag 670 dekar dyrket mark og
3.500 dekar skog som brukes i undervis-
ningsøyemed.

Travelt for butikk- og kafèlinja
Det er elevene på butikk- og kafélinja som
får det mest hektisk under rallyet. De skal
sørge for at a deltakere og serviceapparat
får tilbud om både frokost lunsj og middag.
I tillegg vil kafeen i Glasshuset være åpen
for publikum, samtidig som det blir grilling
utendørs.

Vi gleder oss til å gi vårt bidrag til å skape
en hyggelig ramme rundt et av de aller
største årlige arrangementene i kommu-
nen, sier Anne Line Svendsen Nordli som
sammen med Anita Krog og de 12 elevene
på butikk- og kafélinja er forberedt på
lange dager.

Michelle og Wilde, to av elvene på denne
linja er imidlertid klare til innsats.

– Jeg var med og arrangerte i fjor også,
og gleder meg til å få se rallybilene igjen,
sier Michelle. Det samme gjør Wilde, som
røper at hun er veldig motorinteressert.

– Mest i dragracing, men rallyet her blir
også kult, sier hun.
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For andre året blir Kjelle skole
vertskap og hovedbase for
Aurskog-Høland Rally.

Shell Aurskog

90 53 93 20
Aurveien 104, 1930 Aurskog

• Hamburger 
• Kebab
• Pølser

• Baguetter
• Bakevarer 
• Bilvask/Selvvask

facebok.com/ShellAurskog

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

RALLY KJELLE

Kjelle skole er klare til å være vertskap for
Aurskog-Høland Rally, som i fjor. Her en
bukett fra butikk- og kafélinja ved skolen
som får det travelt med å server førere,
serviceapparat og publikum med faglæ-
rer Anen Line Svendsen Nordli bak.
Foto: Øivind Eriksen

RALLY KJELLE
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KOM dere ut og bli med på 
en fartsfylt dag

Lykke til med arrangementet
NMK Aurskog-Høland!

Nær og engasjert!

STOLT HOVEDSPONSOR

Mobil: 95 48 70 40
E-post: lgf@tak.no

www.tak.no

Vi utfordrer gigantene, landsdekkende 
distribusjon - med personlighet!

Vi leverer alt av nye og 
brukte deler til Subaru

Hagavegen 235, 1929 Auli
Telefon: 915 53 010
e-post: tony@pureracing.no
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Av Øivind Eriksen

Under NMK Aurskog-Hølands årsmøte i
mars overlot karen som er æresmedlem
både i NMK sentralt og i sin egen klubb
ledervervet til Stine Wangen.

Nå var ikke karen som startet sin ferd
gjennom NMK Aurskog-Høland som
flaggvakt under et israce på
Bjørkelangensjøen i 1978 all verdens
«hippen» på å bli profilert i Rallyavisa.
Men gjennom å bruke hans filosofi om at
har man en god sak, så stå på til den er i
«boks», lykkes det til slutt.
– Med sitt glødende engasjement for å
gjennomføre saker han tror på, kan karen

fra Vierkjærrkroken oppleves både som
en tornado og en evighetsmaskin for
sine omgivelser. Det siste har ikke minst
vært viktig i den årelange ørkenvandring-
en NMK Aurskog-Høland hadde mot en-
delig å bli herre i eget hus og grunneier
av Eksismoaområdet. Noe som blant an-
net er en forutsetning for å få utløst spil-
lemidler til utbyggingsprosjektene her.

– Ja, jeg er en person som ikke klarer
å holde kjeft, og noen ganger blir jeg nok
vel tydelig - på godt og vondt. Men slik
er jeg når jeg blir engasjert, innrømmer
hovedpersonen.

Det er for øvrig ikke bare motorsporten
han har engasjert seg i. Han har også
bak seg en periode i Idrettsrådet i
Aurskog-Høland, de to siste som leder.
Der var det prissettingen av den kommu-
nale leien av timer i kommunens idretts-
haller et hett tema. Idretten ønsket å få
den opp på et anstendig nivå, noe den
med hånden på hjerte ikke hadde vært
så langt.

Med dialog lyktes vi å komme et stykke
videre, og dette har det og vært artig å
være med på.

Samarbeidet med politikere og adminis-
trasjon var og en opplevelse å se tilbake
på og her og; mange hyggelige mennes-
ker å møte.

Sitt første verv i klubben fikk Bernt
Øystein i 1982. Da foreslo noen «han
Vormelandgutten» som sekretær. Og slik
ble det. To år senere overtok han leder-
vervet, som han hadde i seks år. Med yt-
terligere fire års fartstid som nylig er av-

sluttet, har han sittet bak rattet i ti av
klubbens snart 50 levetid. Men det har
også blitt mange andre tak for klubben i
hans hjerte siden starten, bortsett fra en
syvårsperiode fra 1997 til 2003, da han
viet tid og krefter på NMK sentralt.

I løpet av hans første lederperiode, nåd-
de NMK Aurskog-Høland sin første mile-
pæl, da klubben i1986 fikk leie ei nedlagt
grusgrop på Eksismoa øst for
Bjørkelangen av Saugbrugsforeningen.
Allerede samme år sto en bilcrossbane
klar, og året etter var en motocrossbane
på plass, alt etter store dugnader.
Leieprisenden gang var for øvrig på den
nette sum av 100 kroner året.

Som aktiv har derimot ikke Bernt Øystein
Vormeland satt all verdens spor etter seg
selv om det statistisk virker imponerende
med en seiersporsent på 50 prosent. Det
begrenser seg nemlig til to! Et bilcross-
løp der det gikk rett vest, samt et invita-
sjonsløp under åpningen av Eksismoa i
1987 der han vant. Og blant annet hen-
viste daværende ordfører Øyvind
Ottesen, som hadde bidratt til at det ble
bane i Eksismoa, til en plass bak seg på
resultatlista. Samt en håndfull andre lo-
kale kjendiser.

Som en forstår var det ikke de største
stjernene i motorsport-Norge karen fra
Vierkjærrkroken i Aurskog viste bakhju-
lene til der og da!

Bernt Øystein Vormelands filosofi i sitt
arbeid med å bygge og utvikle norsk
motorsport, både sentralt og lokalt har
vært at topp og bredde må gå hånd i
hånd og er avhengig av hverandre.

– Bredde må til for å utvikle sporten.
Uten bredde kommer det heller ingen
topper. Topper er viktig for bredden, som
dermed har noe å strekke seg etter. Og
bredden må utvikles på lokalt plan over
hele landet. Får en ikke skapt gode loka-
le miljøer, blir det heller ingen enere. Vår
egen Dennis Hauger, gokarttalentet fra
Aurskog som hele motorverden har fått
øyet opp for, er et slikt talent som er dyr-
ket fram lokalt.

– Hva så med framtida for motorspor-
ten? Hva ser Bernt Øystein Vormeland
der i sin krystallkule?

– Det er en positiv utvikling i min egen
klubb, uten at det må bli noen sovepute.
Det må jobbes ufortrødent videre. Ser en
litt fram i tid og på motorsporten gene-
relt, tror jeg at den etter hvert vil bli en
lydløs sport i motsetning til i dag, med
elektriske to- og firehjulinger. Dette kan
også innebære at alle førere stiller mye
mer på samme linje utstyrsmessig, slik at
talentet blir viktigere enn maskineriet, og
at det ikke i så stor grad som i dag er
økonomien som avgjør sportslig suk-
sess. Skjønt, det vil nok alltid bli de som
legger ned mest tid og penger som vil nå
lengst.

Sier karen som i dag sammen med Kong
Harald er to av de fem nålevende æres-
medlemmer i Norsk Motorklubb. Det er
det neppe så mange utenfor «menighe-
ten» som vet.

For Bernt Øystein Vormeland er ikke så
hippen på å fokusere på sin egen per-
son. Det er motorsporten og utvikling av
denne han brenner for.

En av Norsk Motor Klubb (NMK)
og NMK Aurskog-Hølands store
administrative profiler, Bernt
Øystein Vormeland, har gått over i
de meniges rekker.

En høvding går over i de meniges
rekker 

Leverandør av vannforsyning
til hytter og husholdning

www.norskpumpeservice.no – 63 88 87 00 – post@norskpumpeservice.no

norsk pumpeservice a.snorsk pumpeservice a.s

Topp seks i rally NM
Følgende runder kjørt: Sigdalsrally, Rally Finnskogen, Numedalsrally, Rally
Sørland.
Gjenstår: Aurskog-Høland Rally, Konsmofløyta, Rally Hedmarken

Klasse 1: Nyere 2WD
1.Morten Storsveen, KNA Varna Renault Twingo R2 87
2.Håkon Sveen Frøslid, NMK Fluberg Peugeot 208 R2 61
3.Lars Martin Stensbøl, KNA Kongsvinger Renault Twingo R2 46
4.Tom Heitmann, NMK Sandefjord Ford Fiesta R2 33
5.Runar Pedersen, Asker & Bærum msp. Ford Fiesta R2 32
6.Trond Lyseng, NMK Hønefoss Ford Fiesta R2 30

Klasse 2: Nyere 4WD
1.Eyvind Brynhildsen, KNA Varna Ford Fiesta R5 71
2.Ole Christian Veiby, KNA Solør MSP. Skoda Fabia R5 71
3.Anders Grøndal, Asker & Bærum MSP Ford Fiesta R5 71

4.Mads Østberg, Asker & Bærum MSP. Ford Fiesta R5 60
5.Frank Tore Larsen, NMK Modum & Sigdal Ford Fiesta R5 53
6.Oddbjørn Røed, NMK Sandefjord Ford Fiesta R5 36

Klasse 3: Eldre 2WD
1.Edvald Martin Stenberg, NMK Hadeland Ford Escort RS 1800 78
2.Mads Peder Hvambsahl, KNA Kongsvinger Volvo 940 EVO 76
3.Vidar Nordby, KAK BMW M3 59
4.Atle Redalen, NMK Nore & Uvedal Mercedes 190 E 46
5.Jan Egil Halland, NMK Nore & Uvedal BMW M3 30
5.Morten Bredesen, NMK Hadeland Volvo 240 Turbo 30
5.Ole Morten Korsmo, KNA Kongsvinger Volvo 240 30

Klasse 4: Eldre 4WD
1.Søren Snartemo, NMK Konsmo Mitsubishi EVO VI 90
2.Bernt Kollevold, Asker & Bærum Toyota Celica ST 205 64
3.Kenneth Johnsrød, Asker & Bærum Mitrsubishi EVO IX 50
4.Torkjell Westheim, Asker & Bærum Subaru Impreza STI 36
5.Jim Roger Haugom, KNA Kongsvinger Mitsubishi EVO VI 30
6.Sondre Lundhaug, KNA Eiker Mitsubishi EVO IX 27
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Husk å
HANDLE
lokalt!

Her vil du finne et bredt utvalg av varer 
til gode priser - grilling i sentrum ene

Spar tid – handle lokalt!

Bli med på
«Handle lokalt»-
kampanje

Hvor?
Alle tettsteder i kommunen:

Moe, Hemnes, Løken, Setskog
Aurskog og Bjørkelangen

Når?
Lørdag 17. juni
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14. oktober blir det enduroløp på
Bjørkelangen.

Av Øivind Eriksen

Denne gang blir det ikke noe NM, slik det
var både i 2014 og 2015, selv om vi søkte
om å få dette arrangementet, sier

Giancarlo Illidi. På bakgrunn av de gode
tilbakemeldingene klubben fikk på sine
NM-arrangementer og store publikums-
oppslutning på de to norgesmesterska-
pene, valgte de å trå til med et åpent løp.

NMK og Motorsykkelsporten i Norge feiret
sitt 100-årsjubileum i fjor, noe vi synes gikk

litt upåaktet hen. Derfor trår vi til med et ju-
bileumsløp i enduro ett år forsinket og kal-
ler vårt løp 101-års-jubileumsløp. 

Og så har vi tenkt å la dette bli en årlig en-
durohappening med 102, 103, 104 løp
også videre i årene som kommer, kan
Giancarlo Illidi fortelle.

Også denne gang vil Kjelle skole være
base for arrangementet, og store deler av
konkurransen vil bli kjørt like i nærheten av
Bjørkelangen sentrum, med kort adkomst
fra parkering til løpsarenaen.

Hvamstubben 8, 2013 Skjetten v/Olavsgaard. Tlf: 24 03 26 00. nybil.550@moller.no

Velkommen til en hyggelig bilhandel!

101-års jubileumsløp



Av Øivind Eriksen

Setskog motorfestival var navnet på ar-
rangementet i Tangenvika på Setten søn-
dag 26. februar. Et arrangement der
bredde og ungdommen sto i fokus, men
også med innslag av stjerner som Pål
Anders Ullevålseter og supertalentet
Dennis Hauger på plass

Karen bak ideen og initiativet til festiva-
len var en av MK Aurskog-Hølands
mange utrettelige entusiaster: Thomas
Ottesen i klubbens MC/ATV-gruppe. 

Isen lå der blank, finn og sikker. Setskog
IF var i gang med de siste forbere-
delsene til årets år skøytefestival, et årlig
arrangement dersom isforholdene tillater
det. Og som er suksess når Kong Vinter
skaper nok minusgrader til trygg is. Som
i år. 

– Her må det gå an å lage et arrange-
ment for motorfolket, tenkte Ottesen, og
satte planene ut i livet.  Primus motor i
Setskog skøytefestival, Per Lorentzen
tente som tørt krutt på ideen. 
Dermed rullet snøballen raskt. Både

Aurskog-Høland kommune politiet ga på
rekordtid de nødvendige godkjenninger,
og etter intens jobbing kunne Thomas
Ottesen og leder av MC/ATV-gruppa i
motorklubben ønske velkommen til den
første Setskog motorfestival på is søn-
dag 26. februar. Da hadde det gått over
30 år siden en epoke i NMK Aurskog-
Høland var slutt: De årlige isracene på
Bjørkelangensjøen med 5-10.000 
tilskuere.

Denne gang var riktignok blodtrimma 
biler og kamp om tideler byttet ut med
motorsykler, crosscarter, shortrcarter og
ATV-er og det var ikke kampen om plas-
seringer som sto i høysetet, men gleden
av å drive denne form for motorsport.

Og deltakere og publikum kom. Det ble
over 300.  I alle aldre, fra fem til 70 pluss.
På to og fire hjul. Samt et firesifret antall
publikummere.

Nå er framtidsplanene krystallklare:
– Dette blir et årlig arrangement så fremt
isforholdene er der, fastslo en strålende
fornøyd leder av MC/ATV gruppa Bård
Westby da deltakere og publikum var på
vei hjem og ryddejobben gjensto for ar-
rangørene. 

Den gikk lett etter et så vellykket 
arrangement!
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Breddefestival på is ble knallsuksess

For første gang på over 30 år ble det i vinter motorfest på isen igjen i
regi av NMK Aurskog-Høland med Setskog IF som samarbeidspartner.

Telefon: 63 85 49 50 / Bjørkeveien 2 / 1940 Bjørkelangen / grafiskservice.com
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INGEN JOBB ER FOR LITEN

Mobil: 908 50 411 – firmapost@thygesen-as.no

1930 Aurskog

Spesialområde:
• Rehabilitering av bad

• Sveitserstilhus
• Totalentreprise

Aurskog Ventilasjon og Blikk AS

Setskog Motorfestival: Stor aktivitet på Setten
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Av Øivind Eriksen

Første steg på veien blir å få ført strøm
inn til anlegget og få anlagt den nye til-
førselsveien og parkeringsplasser for 
publikum i tilknytning til denne, forteller
Harald Bogstad, leder i komiteen som nå
planlegger første trinn i utbyggingen.
De øvrige i utbyggingskomiteen er
Giancarlo Illidi, Thomas Ottesen, Knut
Sørås og Ørnulf Dahl.

Når nye Eksismoa en gang står ferdig et-
ter reguleringsplanen, vil det være bety-
delige endringer der i forhold til i dag.
Tilførselsveien, som vil gå litt syd for og
parallelt med dagens vei, med samme
innkjøring fra fylkesvei 170 som i dag,
gjør nemlig at dagens MC-bane må flyt-
tes. Her kommer i stedet depot og par-
kering for de aktive.

– Det betyr at vi må finne et nytt område
til MC-banen nord for bilcrossbanen.

Sistnevnte er den eneste av dagens 
baner i Eksismoa, som vil bli liggende
der den er i dag. Dette blir neste trinn i
utbyggingsprosjektet kan Bogstad 
fortelle.

Denne flyttingen vil imidlertid berøre da-
gens endurobane, som også VIL få seg
en ny tumleplass. Før alle disse arbeid
kan igangsettes må en detaljplan for
denne utbyggingen fremmes som en 
bebyggelsesplan etter plan- og byg-
ningslovens bestemmelser, og denne 
må vedtas politisk I denne planen inngår
også et nytt klubbhus, da dagens 
brakkeløsning kun er midlertidig.

Det er ennå ikke fastsatt noe eksakt tids-
punkt for start på trinn en, vei og strøm
inn til anlegget, da byggekomiteen nylig
er etablert. Men målet er å komme i
gang så raskt som praktisk mulig, fortel-
ler Harald Bogstad.

Kostnadsmessig har heller ikke bygge-
komiteen noe eksakt tall for ennå. Men
Bogstad er klar på at det blir et syvsifret
beløp, der første tall ikke er et ettall.

Finansieringsmessig vil det bli mulig å
søke om spillemidler. Noen vesentlig
dugnadsinnsats, ser Bogstad som urea-
listisk i vei- og strømtilførselsprosjektet.
Vårt håp er å få kontakt med entreprenør
som kan ta arbeidet, mot å kunne depo-
nere masser i anlegget vårt, men dette er
noe vi arbeider for å få tilbud på.

Klare for å starte utbyggingen 
av Eksismoa
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Ti år etter at reguleringsplanen for Eksismoa motorpark ble vedtatt,
ligger NMK Aurskog-Høland i startgropa for å starte arbeidene med å
få et fullverdig og komplett anlegg på «Moa».

HEMNES
Hemnes Bygg AS, 1970 HEMNES

Telefon 63 85 81 77

Høland Treningsstudio  

www.holand-il.no

Åpningstider:
Alle dager: kl. 06-23
Bemannet, man-tors: kl. 17-21

 

Høland Treningsstudio  

For ti år siden ble reguleringsplanen for
Eksismoa motorpark vedtatt. – Nå skal vi
gå i gang med de første arbeidene, sier
Harald Bogstad (t.v.) og Giancarlo Illidi,
to av medlemmene i utbyggingskomite-
en. Foto Øivind Eriksen.
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www.wepe.no / post@wepe.no
Tlf. 63 85 41 70

SEKO Elektro AS har bred erfaring innen:
• Kontorbygg  • Bolig og leilighetskomplekser
• Næringsbygg • Butikk / Kjøpesenter
• Industribygg • Skoler / Barnehager
• Lagerbygg  • Elbil ladestasjonsystemer
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Publikumsetappe på Bjørkelangen

... trivelige Bjørkelangen

Vi ønsker RALLY-NM
velkommen til Bjørkelangen!

Kommunesenteret i Aurskog-Høland 
- mer enn 90 forretninger og servicebedrifter.

Kommunnesenteret i 
- mer enn 90 forretninge

Av Øivind Eriksen

Dette er en av to forandringer i forholdt
til i fjor, kan løypebasduoen Erik
Berntsen og Nils Henry Trovåg fortelle.
Den andre er at etappen gjennom

Østrengkroken har kommet med igjen.
Der har det vært folkefest tidligere år når
rallet har gått her, og det skulle forundre
meg mye om det ikke blir det igjen.
Samtidig er dette en teknisk krevende
etappe for deltakerne, og også en av de

som er å anbefale for publikum, forteller
Nils henry Trovåg, som har hatt travle
dager. I tillegg til funksjonen som assis-
terende løypesjef, som han har hatt i
mange år, er han i år leder av
Sportskomiteen i klubben, noe som
innebærer at han har en koordinasjons-
funksjon for hele rallyet.

Fjorårets rally gikk uten noen etappe i
Bjørkelangen sentrum, for første gang på
mange år. Dette var noe mange savnet,
og nå er den på plass igjen.

Det blir igjen etappen Haugrim - Kjelle
som skal kjøres, men denne gang har vi
snudd den og gjort den noen hundre
meter lenger, forteller Erik Berntsen.
Tidligere startet etappen ved Kjelle skole.
Nå er starten lagt til Haugrim, mens den
vinkler 90 grader til venstre rett før
Kjelle skole og gjør en runde mellom
skolebbyggene frem til målgang ved
idrettsplassen til Kjelle

Som vanlig har løypeduoen hatt en om-
fattende jobb med å sy sammen årets
rally. Utfordringene er å få tilstrekkelig
lengde på fartsetappene.

Det er så godt som umulig når vi skal ha
så mange etapper som vi har nede i byg-
da, og det gjør at vi må også bruke om-
rådene innover i grensetraktene
Nes/Aurskog-Høland og Eidskog, sier
Nils Henry Trovåg.

I år blir det på nytt publikumsetappe i Bjørkelangen. Etter et års opp-
hold skal etappen Haugrim/Kjelle kjøres igjen.

Den korte publikumsetappen fra
Haugrim til Kjelle ved Bjørkelangen har
bydd på stor fart og fin underholdning
tidligere. Etter et års opphold er etappen
nå tilbake igjen, men kjøres motsatt vei,
fra Haugrim til Kjelle. Foto: Øivind
Eriksen

Service • Reperasjon • EU-kontroll • Diagnose
4-hjulskontroll • AC-service • Leiebil og minibussutleie

Avd Personbil Tlf 63 85 50 08 
Nyveien 777, 1963 Fosser

E-post: heracing@start.no

25 år med kunden satt i høysete!

07.30 – 16.00
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Aurfaret 19, 1930 Aurskog
Tlf.: 63 85 40 20  
Mobil: 950 70 625
www.sveistrup.no

Med egen rørleggeravdeling!

•  Diesel  •  Fyringsoljer
•  Mobil smøreoljer  •  Kortautomatanlegg

Autenstubben 10, 1930 Aurskog

Tlf. 918 25 555
post@bmt.as

Alt til konkurransedyktige priser

• Transport av tømmer og
masse 

• Salg av diesel og 
oljeprodukter

• Dieselsalg fra pumpe 
med kortautomat på
Finstadhagen Næringspark,
1930 Aurskog

• Ferske bakervarer 
• Gode priser
• Pris inkludert frakt
• Enkelt kjøp eller fast levering
• Ingen minimumsbestilling

BESTILL FØR KL. 21 I DAG
- motta før frokost i morgen!
morgenlevering.no
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ROBUST MILJØVENNLIG DNV GODKJENT

Pioner båtene har vært produsert av Cipax AS siden starten i
1959 og er ett av Europas mest kjøpte båtmerke gjennom alle tider.
Pioner båtene tåler røff behandling, er brukervennlige, trenger lite
vedlikehold og har lang levetid. Det er disse egenskapene som har
gjort Pioner båtene så populære hos båtbrukere over hele verden.

.

www.pionerboats.no

Slår et slag for det lokale næringsliv

Av Øivind Eriksen

Bak kampanjen som ble lansert for første
gang i 2015, står Aurskog-Høland utvik-
ling, en overbyggingsorganisasjon av
næringsforeningene rundt om i kommu-
nen.

Målet med denne dagen er å minne folk
på hva vi har i bygda, og at dette spen-
ner over et så vidt felt at du kan få det 
aller meste du trenger her, sier nærings-
utvikler Erik Bakke. Han viser til at 
næringslivet i kommunen vokser som 
aldri før.

Det er likevel utfordringer å ta fatt i. Men
med sin beliggenhet mellom Sverige og
Oslo-området er handelslekkasje et 
stikkord som det må jobbes mot. 2015-
tallene forteller om en omsetning på 1,4
milliarder kroner i Aurskog-Høland. Av
disse er 442 millioner handelslekkasje,
noe som innebærer en lokal deknings-
grad på 68,7 prosent. Dette er både Erik
Bakke og leder av Bjørkelangen 

næringsforening Carl Fredrik Havnås 
rimelig godt fornøyd med. Men målet er
naturligvis å få lekkasjen enda mindre.

Denne rallylørdagen og «Handle lokalt»-
lørdagen vil det kry av gode tilbud i bu-
tikker over hele kommunen. Flere steder
vil det bli servert grillmat, og de ansatte i
butikkene vil bli kledd opp i t-trøyer med

«Handle lokalt»- logo, forteller Erik Bakke.
Samtidig oppfordrer han sambygdinge-
netil å bli enda litt mer bevisst på å støtte
sine lokale forretninger.

Hvis hver enkelt av oss gjør en liten 
handel ekstra i nærmiljøet vårt i ny og ne,
kan det være dette som er avgjørende
for å holde liv i nærbutikken.

KOM OG HANDLE LOKALT: Det er opp-
fordringen fra leder av Bjørkelangen næ-
ringsforening Carl Fredrik Havnås og næ-
ringsutvikler i Aurskog-Høland kommune,
Erik Bakke. Foto: Øivind Eriksen

Det er ikke bare Aurskog-Høland
Rally som har sin årlige dag i
kommunen med kreps i kommune-
våpenet. «Handle lokalt» har også
blitt et fast innslag på kalenderen.
I år faller denne lokale handle-
dagen sammen med rallyet; 
lørdag 17. juni.

Les
www indreno

lokale nyheter først på www.indre.no
lokale nyheter først på 
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Vi har Norges mest
fornøyde boligkunder

Velkommen til oss!
Vi serverer lunsj, middag, drinker og kaffe

Catering • Egnet for grupper • Barnevennlig
Uteservering • Takeaway

Kan reservere bord 

Ta kontakt:
Telefon: 476 11 749

E-post: borsheim_9@hotmail.com

Bjørkelangen Torg, Bjørkeveien 22
Åpent: 11.00 – 21.00

Av Øivind Eriksen

Han kan imidlertid ta seg denne korte
permisjonen med verdens beste samvit-
tighet. Harald Bogstad har vært mer enn
en tro tjener av motorklubben siden
1984, og er den som har flest år som 
leder av NMK Aurskog-Høland i 12 år til
sammen, og han kjenner klubbens indre
liv bedre enn de fleste.

Kall meg gjerne «hønnet på veggen», sier
han med et lurt smil.

Grå eminens er en annen beskrivelse
som kanskje passer bedre.

– Han gjør minst av seg, men sitter inne
med mest kunnskap om klubben , sier
klubb- og treningskamerat i enduro,
Giancarlo Illidi. Med rette. Harald
Bogstad er ingen mann av store ord med
høy røst, og synes ikke alltid så godt,
men jobber i det stille. Han er en slik
type som man først legger merke til hva
han har utrettet den dagen han trekker
inn årene.

På rallydagen i år, kryper imidlertid 54-
åringen ut av «hønnet», lar rally være 
rally noen timer til fordel for norgescup-
runden i enduro på Haslemoen. Enduro
er nemlig siste rett på hans meny som
aktiv motorsportutøver.

– Jeg har vært innom det meste, sier han
og ramser opp; Bilcross, sitti’ på i rally
(Kartleser), bakkeløp, bilslalåm og ferdig-
hetsløp – og nå enduro, noe jeg startet
med for seks år siden.

– Da kjøpte han seg endurosykkel i sep-
tember. To måneder etterpå kjørte han
sitt første løp. Siden har det blitt mange.
Både løp og treningstimer. Inkludert den

svenske klassikeren Gotland rundt fem
ganger, og et par NM i ekstremenduro,
der løypa følger traseer vanlige folk 
garantert ikke bruker på fotturer.

– Endurosykkelen er mitt helsestudio,
sier Harald som er kjent for ikke å bryte
en konkurranse. Det har skjedd kun en
gang. 

– Det å fullføre har blitt et must for
meg og like viktig som plasseringen, 
røper han.

Likevel er det plasseringen som nå gjør
at han tar seg noen fritimer fra rallyet.

– De siste tre årene har rallyet kollidert
med norgescuprunder i enduro. Ved at
jeg måtte stå over de rundene, har jeg
gått glipp av en sammenlagtseier og to
andreplasser i totalcupen i min klasse.  

Selv om Harald Bogstad ikke liker å
snakke så mye om det han har utrettet i
motorsportsammenheng, både sportslig
og administrativt, så kommer det likevel
et glimt i øyet og lurt smil da vi spør om
høydepunktet:

– Det var da jeg slo Holm Jacob
Matheson, Petter og Henning Solberg i
et løp i bakkeløp-NM en gang. Jeg kjørte
en Porsche som gikk som ei kule.
Det ble med den ene gangen.

«Hønnet på veggen» motorklubbens
grå eminense

Harald Bogstad har vært en sentral brikke i ledelsen av Aurskog-
Høland Rally i alle år. Men denne gang «skulker» han noen timer midt
på løpsdagen for å kjøre norgescup i enduro.

Foto: Anita WengFoto: Anita Weng
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BJØRKELANGEN SENTER
TLF. 63 85 86 00

MIX TIPPEHJØRNET

Husk å
HANDLE
lokalt!

Telefon: 95 25 90 22 

www.b-s-regnskap.noTelefon: 63 85 61 08

For at det skal kunne arrangeres rally er sikkerheten helt avgjø-
rende. Sikkerhetssjef Bjørn Riise sørger for at alt går trygt for seg.

Bjørn Riise er sikkerhetssjef for Aurskog-Høland Rally som han har vært mange
ganger tidligere. Sikkerhetssjefen har flere gode råd til deg som tilskuer for at ar-
rangementet skal foregå på en trygg måte. For de som skal ut i skogen er det
viktig å være ute i god tid. – Hvis du skal følge en etappe fra skogen er det greit å
være på plass i god tid før første deltager er ventet til start. Sykler og barnevog-
ner er ikke tillat med inn på etappene. Det er også viktig å følge henvisningene
vaktene gir. Vaktene er der for din sikkerhet, oppfordrer Riise. 

Flere steder settes det opp sperrebånd. Disse er henvisninger både for førere og
publikum. – Sperrebåndene viser hvor publikum skal holde seg vekk. Også fører-
ne bruker disse båndene. Derfor er det viktig at disse ikke røres. For at det ikke
skal skje noen ulykker ber vi publikum tenke seg om før de finner seg til rette.
Ikke stå i yttersving eller på steder løpsbilene kan risikere å skli av veien, forteller
sikkerhetssjefen. 

Følg med på bilene
Før løpet starter vil løpets sikkerhetskontrollant kjøre gjennom prøven. Dette for å
kontrollere sikkerheten for publikum og deltagere. Når sikkerheten er godkjent
kommer tre biler merket med K-1, K-2 og K3. Disse bilene kommer fort, så det er
ikke bare rallybilene som har høye hastigheter i løypa. – Den første bilen sjekker
at vakter er på plass og at publikum står der de skal. Bil nummer to 
kjøres vanligvis av uniformert politibil fra Aurskog-Høland. Den tredje kjører
gjennom i høy hastighet. I tillegg er det førstehjelp- og sikkerhetspersonell. Det
skal være trygt å se Aurskog-Høland Rally i skogen, konstaterer Riise. 

Fem minutter senere kan løperne se den første deltageren. – I utgangspunktet er
det ett minutt mellom hver deltager. Husk at dette kan endre seg. Det kan være
flere årsaker til at blir stopp i løpet. Det er også viktig at ingen befinner seg i løy-
pa før bilen merket med oppsamler har passert. Først når den bilen har passert
er etappen over og veien er åpen for vanlig ferdsel. 

Tenk sikkerhet. Da får vi et trygt og morsomt rally, 
avslutter Bjørn Riise.

Viktig å tenke sikkerhet
Rallyvettregler
1. Respekter skilt og avsper-

ringer. Områder som ikke
er merket som publikums-
område må ansees som ri-
sikoområde.

2. Følg sikkerhetsvaktenes
anvisninger. De er der for
din skyld!

3. Ha respekt for bilens fart
og unngå å ferdes i selve
rallytraseen.

4. Stå oppreist med god av-
stand til veien og følg bi-
lene nøye. Hold sansene
skjerpet til siste bil har
passert.

5. Sitter du ned, så finn et
sted ekstra langt borte fra
veien.

6. Bruk sunn fornuft, hjelp
også andre til å stå sikkert
plassert.

7. Stå aldri etter en dump,
hopp eller bakketopp.

8. Vær oppmerksom på at
tidsintervallet mellom rally-
bilene varierer.

9. Barnevogn, akebrett, sy-
kler og lignende er forbudt
langs rallyløypa. Hunder
skal alltid holdes i bånd
dersom de må være med.

10. Alkohol og rally hører ikke
sammen og husk at en
god rallytilskuer forsøpler
ikke naturen.
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AURSKOG

v/Anders Fjeldstad

Din lokale matbutikk

63 85 56 22

Vi holder til på BJØRKELANGEN rett bak Shell 7-eleven

Ta kontakt hvis du trenger utstyr eller 
hjelp til små eller store prosjekt

Lifter • Minigraver • Stillasje • Håndverktøy
Bilhengere • Skaphengere • Båthengere

Utleie av personell/utstyr til: 
Bygg og anlegg • Snøbrøyting • Vårfeiing • Vårrengjøring

Trefelling • Hageprosjekter
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63 85 50 30
kiwi.bjorkelangen@kiwi.no

Mandag-
Fredag 

Lørdag

Telefon:63 85 00 61- wenche@ostlidregnskap.no
Nordre Bliksrud vei 4,  1940 Bjørkelangen

boligforvaltning - fakturering - lønn
regnskapsføring - selvangivelse

skatt og moms - årsregnskap mm.

7-23

8-21

Bli medlem
www.frp.no

Aurskog-Høland 
FrP

PARTIET SOM LIKER FART OG SPENNING

For familien Nordvang er det motocross
for alle penga
Av Øivind Eriksen

For familien Nordvang fra
Bjørkelangen er det motocross for
alle penga. Hjemme i garasjen står
tre blå og gule Yamaha-er, en til
hver av brødrene Petter (16),
Martin (15) og Mattis (12 år).

Kall det gjerne cross for alle penga. Det
blir ikke hverken kroner eller tid til noe
annet enn motorsykkelinteressen til gutta,
sier mamma Janne. Hun stikker ikke
under en stol at hun tidvis kunne tenkt
seg en litt annen og mindre motorrelatert
freitidstilværelse, men føyer raskt til;

– Dette guttas store interesse, men det
er en aktivitet som sveiser sammen fami-
lien på en fin måte Klart vi må være med
på dette!

At det ble denne form for motorsykkel-
sport som skulle fenge brødretrioen, var
ingen stor bombe. Pappa Ronny har 11
år bak seg på Crossykkelen og elsker alt
som durer.

– Vi var tapt til motocross sporten allere-
de etter første ultralyd før førstemann ble
født. Da det ble klart at det ville bli en
gutt forsto jeg hvor det bar, forteller
mamma Janne lett humrende.

Slik ble det. Hverken bleier eller smokk
var blitt avleggs hos noen av gutta før de
putret rundt hjemme på gårdsplassen
med minste tilgjengelige barnemodell av
en motorsykkel. Siden har det bare fort-
satt.

Det har blitt to ferieturer som ikke hand-
ler om motorsykkel det jeg kan huske, en
til dyreparken i Kristiansand og et par
dager i Sverige. Stemmer ikke det, spør
Martin. Mamma nikker, bekrefter og 
føyer til; Men da skulle vi også innom en
butikk for å få fatt i noe til syklene på
samme turen.

Og garasjen, pappa. Når begynte du og
bygge den? Kommer det fra en i brødre-
trioen.

– I 2001. Det stemmer at den ikke er 
ferdig ennå. Men vi skal nok bli det en
gang, svarer pappa, tar en slurk av kaffe-
koppen og myser ut av kjøkkenvinduet
mot det gjenstående snekkerarbeidet.
At guttas fritidsaktiviteter koster penger,
bekrefter opphavet gjerne.

– Vi skulle gjerne ha konkurrert mer, men
økonomien må styre. Det blir litt rolig i
sommer. Men neste år kjører alle gutta i
samme klasse. Det er ikke dagligdags,
sier en stolt pappa som også trekker
frem Avancia like borti veien.

De har åpnet for at gutta kan drive gratis
styrketrening der. En flott gest.

Hva så med sommerens ferieplaner?

Brødretrioen og pappa titter litt bort på
hverandre. Før mamma kjapt svarer:

– Det blir vel i et grustak et eller annet
sted på Romerike.

For familien Nordvang fra Bjørkelangen
er det motocross for ale penga.
Brødretrioen Petter (t.v.), Martin, Mattis
kjører alle aktivt, mens mamma Janne
og pappa Ronny er støtteapparat. Foto:
Øivind Eriksen.
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• Vannbåren varme
• Luftavfuktere
• Kjøl og Frys
• Storkjøkkenutstyr

930 28 551

Varmepumper • Aircondition
Varme og Kjøl 

Varme og Kjøl 

svein@varmkjol.no

Bjørkelangen

Ekspresslevering av pakker helthjem
før frokost 6 dager i uken

- raskere, oftere, enklere

21:00 07:00

Vi leverer dine netthandelspakker 
med avisbudene helthjem
- enklere blir det ikke
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MS 231
Veil. 5.490,–

3.990,–

FS 131
Veil. 5.490,–

4.790,–

FS 38
Veil. 2.150,–

1.890,–

MS 181
Veil. 3.990,–

3.290,–

RE 129
Veil. 3.990,–

3.690,–

I MOW 422P 
Veil. 13.490,–

12.490,–

Bjørkelangen NæringsparkBjørkelangen Næringspark

Bjørkelangen næringspark

Åpningstider:
7–18 man – fre
9 – 15 lørdag

Følg oss på Facebook

Totalleverandør av 

byggevarer

MAXBO SKANSEN

www.settenhyttepark.no
Mob. 900 900 46

• Store tomter ca 1500 m2

• 1 time fra Oslo

• Vestvendt ved 
innsjøen Setten

• Priser fra kr 620.000,–

Spesialtilbud
Indisk/Pakistansk mat

Butter Chicken kun 179,-
Chicken Spinach kun 159,-

Søn-Tors 11-22 / Fre-Lør 12-03

Telefon: 67 20 97 87
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Bjørkelangen NæringsparkBjørkelangen Næringspark

www.eiksenteret.no

Eiksenteret  
Bjørkelangen
Tlf: 63 85 63 88

Mandag-Fredag 07.30-16.30

Lørdag 09.00-13.00

Leverandør av verksted- og forbruksmateriell siden 1990

Elektriker’n i

Aurskog-Høland

-

www.slorbak.no

Shell 7-Eleven
Bjørkelangen
Tlf. 63 85 66 95
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Bjørkelangen NæringsparkBjørkelangen Næringspark

Blaker Bil AS
Fjukveien 7, 1925 Blaker
Hellene/Snippen
Tlf: 63 82 19 96

Åpningstider
Man - Fre: 08.00 - 16.30

Nes Bil  Årnes
Nedre Hagaveg 15 A
Tlf: 63 90 06 20

Åpningstider
Man - Tors: 07.30 - 16.30
Fre: 07.30 - 16.00

Bjørkelangen
Nordre Bliksrud vei 8
Tlf: 94 14 12 48

Åpningstider
Man - Fre: 08.00 - 16.00

Tre verksteder til tjeneste!

Service Reparasjoner EU-kontroll Diagnose Firehjulskontroll

Dersom bilen trenger du 
nytt så har vi gode priser på 
batteri til din bil. 

Ta service på et av våre verksteder og få med Mekonomen 
Mobilitetsgaranti på enten 1. eller 2. år avhengig av type service. 

Vi hjelper deg med det meste når 
det gjelder bil. Ta kontakt med en av 

om et godt tilbud eller mer 

informasjon. Velkommen!

Vi sjekker batteriet Ta service hos oss og få med

Vi hjelper deg 
med det meste!

gratis! mobilitetsgaranti!

Mekonomen har over 450 verksteder over hele landet. 

• Fagmessige reparasjoner av bilskade • Lakkering 
• Bilglass • AC-service • Bilutleie

Bjørkelangen - Tlf. 63 85 70 30

Lokaler til leie!

STP FALKEN EIENDOM AS
Kompveien 2668, 1940 Bjørkelangen

telefon : 464 11 696

Lokalene ligger på Bliksrud Næringspark på Bjørkelangen, i
Aurskog-Høland kommune. Området er industri- og bilbasert.
Lokalene ligger inntil RV 170 med tomt helt inntil veien! Meget
god eksponering mot kommunens mest trafikkerte vei!

Kontorlokaler og lager



AURSKOG-HØLAND RALLY 20173434 2017

Start, mål, base
Kjelle vgs SS 9

SS 10

SS 1/4

SS 2/5

SS 7/11

SS 3/6

SS 8/12

Serviceplass

Online resultater: www.ahrally.no
RALLYRADIO: www.skruvatrallyradio.no

    

Tlf. 991 12 525

Transport •  Graving
Montering av renseanlegg

Aarstad & Sønner as
Tlf: 63 85 67 22 / 938 04 156

E-post: bademiljo@aarstad-sonner.no

Vi tilbyr:
Totalrehabilitering av bad

Nyanlegg og rehabilitering av varmeanlegg og sanitæranlegg
Installasjon av bergvarmepumper

Minirenseanlegg
Vannbehandlingssystem

Baderomsutstillinger
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SS1/4: Løken,5,55 km:
Start kl. 09.24 / 11.05, stengt mellom kl. 07.30 – 13.30
Samme start som de siste årene, med «flystripa» hvor det virkelig lar
seg gjøre å strekke på beina. Ved Naddumbrua tar vi til høyre og så
venstre like etter brua. Asfalt fra brua til mål over åpne jorder og fine
svinger. Meget rask prøve.

Ingen parkering ved start og mål, publikum henvises til Løken og
Naddumbrua like ved sentrum.

SS2/5: Hemnes, 7,36 km:
Start kl. 09.49/11.30, stengt mellom 08.00 – 14.00
Full fart fra start på grusvegen over Tønneberg til Bråte skole i
Hemnes sentrum. Asfalt herifra til N. Enger hvor det etter et meget
raskt parti, knekker trangt  inn på grus igjen mot mål. Kjempefine
plasser i sentrum og ved N. Enger for publikum. Lite parkering ved
start og mål. 

SS3/6: Østrengkroken, 3,93 km:
Start kl. 10.08/11.49, stengt mellom 08.00 – 14.00
Etter noen års hviletid har vi på nytt finni fram Østrengkroken, kanskje
mest kjent for publikummet som omkranser løypa. Nytt er starten, fra
Gjellebøl Gård og motsatt veg fra tidligere fram til vegdelet. Masse
fine plasser, ikke langt mellom SS1/4 og denne om du vil se biler hele
formiddagen.  Raske åpne partier med trange gårdstun innimellom
kjennetegner denne korte, men hektiske prøven. Parkering midt på,
innkjøring fra Sandemtorvet.

SS 7/11: Øisjøen Nord,  13,25 km:
Start kl. 12.57/16.25, stengt mellom kl. 11.00 – 18.30 
Starter ved Kisvika, raskt fram til brua ved Bolfoss, svinger trangt og
knotete langs Øisjøen før den går over på smal asfaltveg fram til
Søndre Mangen. Herfra grusveg til mål. Fine plasser ved Bolfoss og
Søndre Mangen, ingen parkering ved start og meget begrensa ved mål.

SS 8/12: Kjelle, 1,10 km:
Start kl. 13.37/17.06, stengt mellom kl 11.30 – 19.00
PUBLIKUMSETAPPE!
Kjøres motsatt veg fra forrige året, starter like etter Haugrim og går i
mål bak sagbruket på Kjelle Vdg skole. Raskt på asfalt, oversiktlig og
fint for publikum før det knekker inn på grus og kanskje det blir et lite
hopp over mål. Dårlig med parkering ved mål, det er egne parke-
ringsplasser for hele området. Merket adkomst til publikumsplassene.

SS 9: Helgesjøen, 7,80 km:
Start kl. 15.35, stengt mellom kl 13.30 – 17.30
Start rett bak Vestmarka Montessori skole. Begynner knotete og
trangt før det går over i raskere partier opp mot Helgesjøen hvor det
igjen blir mer krevende. Fra Helgesjøen til Ingelsrud går det fort på 
relativt brei fin grusveg. Et par fine hopp ved Helgesjøen og like før
mål kan være fine plasser.

Ingen parkering ved start, fin adkomst inn ved ESSO på Vestmarka
og noe parkering langs vegen ved mål. 

SS10: Mobekk, 10,45 km:
Start kl. 15.58, stengt mellom 14.00 – 18.00
Ei rask og krevende etappe, som starter ved Kvernkroken ved Tobøl
og kommer i mål ved Vestmarka. Et heftig parti ikke langt fra Mobekk
nesten midt innpå etappa, og meget raskt over åpne jorder mot 
vegdelte før mål. Fin adkomst fra Vestmarka, kjør inn etter ESSO mot
Skotterud. Ingen parkering ved mål, begrensa ved start.

Etappebeskrivelse

Service: Eidsverket, Sagtomta kl 14.20 (25 minutter)
Regulering før service ved Van Line, 
Østre Blixrudvei 4

Vis hensyn og følg vaktenes anvisninger, og tenk
spesielt på dyrka mark.

Tenk hvordan du parkerer, du er ikke her alene,
andre ønsker og å nå fram, for å se på Rally!

Biler som er til hinder for sikkerheten og løpets
gang, vil måtte flyttes, dette for eiers regning og
risiko.

Vi ønsker alle en flott dag i skogen på RALLY
Aurskog-Høland, vi har det trivelig om alle følger 
anvisninger og tenker litt på de andre, som og er
her!

www.byggimpuls.com

Byggimpuls

Hud, fot
og spa

Hanne Skaret
Hud og kroppsterapeut

Tlf. 930 21 815  •  E-post: hannesspa@gmail.com



Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9
1 Anders Grøndal Asker og Bærum Motorsport Ford Fiesta R5 NaA 2

Roger Eilertsen Asker og Bærum Motorsport Anders Grøndal 09:00:00
2 Ole Christian Veiby KNA Solør Msp Skoda Fabia R5 NaA 2

Stig Rune Skjærmoen NMK Elverum Ole Christian Veiby 09:01:00
3 Eyvind Brynildsen KNA Varna Ford Fiesta R5 Evo2 NaA 2

Anders Julius Fredriksson Årjängs MK Adapta AS 09:02:00
4 Frank Tore Larsen NMK Modum & Sigdal Ford Fiesta R5 NaA 2

Torstein Eriksen NMK Modum & Sigdal Adapta Motorsport 09:03:00
5 Steve Røkland KNA Kongsvinger Subaru Impreza STI NaA 3

Martin Holmdahl MK Ran Askersund Steve Røkland 09:04:00
6 Oscar Solberg KNA Indre / Ytre Østfold Ford Fiesta R2T NaA 5

Patrik Barth MK Ratten Oscar Solberg 09:05:00

Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9
7 Christian August Selmer Asker og Bærum Motorsport Ford Fiesta R5 NaC 2

Anita Selmer Asker og Bærum Motorsport Anita 09:06:00
8 Arnt Gustav Olsen Asker og Bærum Motorsport Ford Fiesta R5 NaC 2

Rune Eilertsen Øvre Østfold Motorsport Arnt Gustav Olsen 09:07:00
9 Frank Sørhaug NMK Aurskog-Høland Subaru Impresa NaC 3

Dag Sandbekkbråten NMK Aurskog-Høland Frank Sørhaug 09:08:00
10 Sindre Furuseth Asker og Bærum Motorsport Opel Adam R2 NaC 5

Jim Hjerpe MK Säters Sindre Furuseth 09:09:00
11 Thomas Olsen KNA Varna Ford Fiesta ST NaC 7

Jørn Listerud KNA Varna Thomas Olsen 09:10:00

Useedede førere. Klasse 1-9
12 Even Moan Asker og Bærum Motorsport Subaru Impreza WRX A 3

Glenn Bjørnrud Asker og Bærum Motorsport Even Moan 09:11:00
13 Harald Larsen NMK Larvik Subaru Impreza STI A 3

Lene Bergene NMK Larvik Harald Larsen 09:12:00
14 Runar Pedersen Asker og Bærum Motorsport Peugeot RC 206 A 4

Christoffer Pedersen Asker og Bærum Motorsport Runar Pedersen 09:13:00
15 Håkon Sveen Frøslid NMK Fluberg Peugeot 208 R2 A 5

Marius Fuglerud NMK Drammen Håkon Sveen Frøslid 09:14:00
16 Asbjørn Grande Amcar Fosen Ford Fiesta R2 A 5

Erling Fossum Amcar Fosen Asbjørn Grande 09:15:00
17 Roger Søyland KNA Kongsvinger Ford Fiesta ST A 7

Vegard Myrli KNA Kongsvinger Roger Søyland 09:16:00
18 Oddbjørn Røed NMK Sandefjord Ford Fiesta R5 B 2

Haakon Sande NMK Tønsberg Oddbjørn Røed 09:17:00
19 Pål Vetle Try KAK Ford Fiesta R5 B 2

Lars Wilhelm Andersen KAK Pål Vetle Try 09:18:00
20 Martin Nygård KNA Kongsvinger Subaru STI B 3

Jørgen Eriksen KNA Solør Martin Nygård 09:19:00
21 Tor Arnt Hammer Smark KAK Subaru Impreza STI B 3

Odd Bjørnestøl KAK Tor Arnt Hammer Smark 09:20:00
22 Trond Arne Berg KAK Subaru B 3

Frank Ilebekk KAK Trond Arne Berg 09:21:00
23 Morten Storsveen KNA Varna Renault Twingo R2 B 5

Merete Storsveen KNA Varna Morten Storsveen 09:22:00
24 Lars Martin Stensbøl KNA Kongsvinger Renault Twingo R2 B 5

Mads Ola Stensbøl KNA Kongsvinger Lars Martin Stensbøl 09:23:00
25 Eivind Røed NMK Sandefjord Suabru Impreza WRX STI C 3

Pål Øyvind Fagerli NMK Sandefjord Eivind Røed 09:24:00
26 Axel Schiøtz KNA Varna Subaru Impreza WRX C 3

Thomas Schiøtz NMK Follo Axel Schiøtz 09:25:00
27 Kristoffer Bekkemellem Asker og Bærum Motorsport Ford Fiesta R2 C 5

Marie Hofsløkken Asker og Bærum Motorsport Kristoffer Bekkemellem 09:26:00
28 Anders Bakke Asker og Bærum Motorsport Ford Fiesta ST C 7

Daniel Wolden NMK Elverum Anders Bakke 09:27:00
29 Anders Gløtta Bogerud NMK Aurskog-Høland Citroen Xsara C 7

John-Olaf Bogerud NMK Aurskog-Høland John-Olaf Bogerud 09:28:00
30 Ole Martin Karlsen Asker og Bærum motorsport Ford Fiesta ST C 7

Glenn Bråten KNA Ole Martin Karlsen 09:29:00

Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD)
31 Rolf-Ingar Schou Asker og Bærum Motorsport Ford RS1800 A 15

Ole Andresen Asker og Bærum Motorsport Rolf-Ingar Schou 09:30:00
32 Ole Kristian Stenslet NMK Aurskog-Høland Ford Escort MK1 TC B 15

Stian Kristiansen NMK Aurskog-Høland Ole Kristian Stenslet 09:31:00
33 Torbjørn Hjermstad KNA Indre/Ytre Østfold Volvo 242 B 15

Atle Dyreng KNA Indre/ytre Østfold Torbjørn Hjermstad 09:32:00

Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14
34 Søren Snartemo NMK Konsmo Mitsubishi Evo 6v NaD 13

Arne-Ingar Stulen NMK Hadeland Søren Snartemo 09:37:00
35 Bernt Kollevold Asker og Bærum Motorsport Toyota Celica ST205 NaD 13

Ove Johhny Andersen Asker og Bærum Motorsport Bernt Kollevold 09:38:00
36 Kenneth Johnsrød Asker og Bærum Motorsport Mitsubishi Evo IX NaD 13

Eirik Borge Asker og Bærum Motorsport Kenneth Johnsrød 09:39:00
37 Mats Lysen KNA Solør Mitsubishi Evo 6 NaD 13

Lena Lysen NMK Elverum Mats Lysen 09:40:00
38 Tony Caspersen NMK Aurskog-Høland Subaru Impreza 555 NaD 13

Kjell Pettersen Tony Caspersen 09:41:00
39 Vidar Nordbø KAK BMW M3 NaD 10

Geir Stensland KAK Vidar Nordbø 09:42:00
40 Ole Gunnar Skogli NMK Nore og Uvdal Ford Sierra Cosworth NaD 10

Raymond Braaten NMK Aurskog-Høland Ole Gunnar Skogli 09:43:00
41 Kristian Furuseth KNA Kongsvinger Volvo 240 NaD 10

Tina Jeanette Olsen KNA Kongsvinger Kristian Furuseth 09:44:00
42 Edvall Martin Stenberg NMK Hadeland Ford Escort RS 1800 NaD 11

Trond-Håvard Østheim NMK Hadeland Edvall Martin Stenberg 09:45:00
43 Jo Inge Bakken KNA Kongsvinger Nissan Almera NaD 11

Tommy Slåstad KNA Kongsvinger Jo Inge Bakken 09:46:00

Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14
44 Tom Kristian Lien NMK Modum & Sigdal Mitsubishi EVO IX NaE 13

Rita Kristensen KNA Eiker Tom Kristian Lien 09:47:00
45 Sveinung Mitseim Asker og Bærum Motorsport Subaru WRX Sti NaE 13

Stine Marie Klemetsdal NMK Tønsberg Sveinung Mitseim 09:48:00
46 Mats Peder Hvambsahl KNA Kongsberg Volvo 940 evo NaE 10

Kristian Hvambsal Eriksen KNA Kongsberg Mats Peder Hvambsahl 09:49:00
47 Morten Bredesen NMK Hadeland Volvo 240 Turbo NaE 10

Petter Bredesen NMK Hadeland Morten Bredesen 09:50:00
48 Anders Kjær NMK Larvik VW Golf 2 GTi NaE 11

Gøril Undebakke NMK Nore og Uvdal Anders Kjær 09:51:00

Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14
49 Torkjell Westheim Asker og Bærum Motorsport Subaru Impreza STI NaF 13

Steingrim Westheim Asker og Bærum Motorsport Torkjell Westheim 09:52:00

Useedede førere. Klasse 10-14
50 Tommy Transeth NMK Tønsberg Subaru Impreza A 13

Knut Harald Henriksen Asker og Bærum Motorsport Tommy Transeth 09:53:00
51 Bjørn Bækkevold Asker og Bærum motorsport Mitsubishi evo ix A 13

Dyre Erling Fredriksen Asker og Bærum motorsport Bjørn Bækkevold 09:54:00
52 Olav Fredriksen NMK Modum & Sigdal Volvo 240 A 10

Øyvind Hoff NMK Kongsberg Olav Fredriksen 09:55:00
53 Martin Norenby Dals MK Volvo 944 A 10

Erik Gustafsson SMK Linde Martin Norenby 09:56:00
54 Kenneth Trysnes KAK Ford Escort A 11

Kjell Olsen NMK Konsmo Kenneth Trysnes 09:57:00
55 Jan Johansson Fryksdalens MK Nissan Sunny A 11

Jan Johansson 09:58:00
56 Kim Anders Nyhus KNA Kongsvinger Volvo B 10

Anders Wangen Asker og Bærum motorsport Kim Anders Nyhus 09:59:00
57 Lars Schmidt NMK Larvik Volvo 940 Evo B 10

Harald Faugstad NMK Larvik Harald Faugstad 10:00:00
58 Rune Kittelsen KAK Volvo 940 EVO B 10

Pål Kittelsen KAK Rune Kittelsen 10:01:00
59 Svein Tore Løvhøiden KNA Kongsvinger Ford Escort BDG B 11

Terje Steinar Buberget KNA Kongsvinger Svein Tore Løvhøiden 10:02:00
60 Rune Engh NMK Trøgstad Volvo 244 B 14

Jan-Petter Sigvartsen NMK Trøgstad Rune Engh 10:03:00
61 Stian Brøderud KNA Solør Motorsport Mitsubishi Lancer EVO 9 C 13

Hans Petter Aarstad KNA Kongsvinger Stian Brøderud 10:04:00
62 Ole Kristoffer Gislerud NMK Nedre Hallingdal Mitsubishi Evo 6 C 13

Ole Thomas Westby NMK Modum & Sigdal Ole Kristoffer Gislerud 10:05:00
63 Kristian Svendsen KNA Indre Østfold Mitsubishi Lancer RS Evo 4 C 13

Even Andreas Eng NMK Aremark Kristian Svendsen 10:06:00
64 Kristian Næss Asker og Bærum Motorsport Subaru Impreza C 13

Kenneth Myhre Asker og Bærum Motorsport Kristian Næss 10:07:00
65 Tor Bækkevold NMK Aurskog-Høland Mitsubishi Evo 5 C 13

Jeanett Haug KNA Eiker Tor Bækkevold 10:08:00
66 Mads Johansen NMK Hadeland Volvo 242 C 10

Kim Johansen NMK Hadeland Mads Johansen 10:09:00
67 Steffen Bjerknes NMK Nedre Hallingdal Volvo 242 C 10

Gjermund Lien Dahl NMK Nedre Hallingdal Steffen Bjerknes 10:10:00
68 Lars Johan F. Strand KAK BMW E36 325 C 10

Jan Gunnar Hulthin KAK Lars Johan F. Strand 10:11:00
69 Kjetil Bakken NMK Modum & Sigdal Volvo 242 C 10

Tom Bakken Kjetil Bakken 10:12:00
70 Øystein Hansen NMK Larvik Volvo 242 C 10

Per Eivind Eriksen NMK Larvik Øystein Hansen 10:13:00
71 Emir Orucevic NMK Nore og Uvdal Ford Sierra Cosworth C 10

Thomas Kristiansen NMK Hønefoss Emir Orucevic 10:14:00
72 Kenneth Kristiansen NMK Hurum og Røyken Ford Escort mk2 C 11

Helen Lund NMK Hurum og Røyken Kenneth Kristiansen 10:15:00
73 Benjamin A. Ward Asker og Bærum Motorsport Nissan Almera GTi C 11

Simen Næss Hagen Asker og Bærum Motorsport Benjamin A. Ward 10:16:00
74 Kenneth Bekkemellem Asker og Berum motorsport Nissan Almera gti C 11

Dorthe Gunnerød NMK Tønsberg Kenneth Bekkemellem 10:17:00
75 Sondre Jacobsen NMK Nore og Uvdal Opel C 11

Knut Sigurd Brekke NMK Nore og Uvdal Sondre Jacobsen 10:18:00
76 Marcus Bårdseth NMK Hamar Honda Civic VTI C 11

Ståle Bårdseth NMK Hamar Marcus Bårdseth 10:19:00
77 Johnny Jevne NMK Hamar Renault Clio Williams C 11

Alexander Jevne NMK Hamar Johnny Jevne 10:20:00
78 Michael Lyng KNA Halden Opel Ascona C 11

Glenn Ottosson KNA Halden Michael Lyng 10:21:00
79 Ruben Bjerknes NMK Nedre Hallingdal Peugeot 306 C 11

Jon Eirik Gårdhammer NMK Nedre Hallingdal Ruben Bjerknes 10:22:00
80 Rune Nilsen KNA indre Ytre Østfold Seat Ibiza Cupra GTI C 11

Truls Solberg Østfold Motorsport Rune Nilsen 10:23:00
81 Martin Tollefsen NMK Nore & Uvdal Peugeot 306 C 11

Knut Løvstuen NMK Nore & Uvdal Martin Tollefsen 10:24:00
82 Hans Erik Eriksen NMK Elverum Peugeot 206 C 12

Nina Eriksen NMK Elverum Hans Erik Eriksen 10:25:00
83 Oddvar Andersen NMK Moss Volvo 242 C 14

Carsten Andersen NMK Moss Oddvar Andersen 10:26:00
84 Magnar Brugrand NMK Gol Volvo C 14

Jan Åge Berge NMK Gol Jan Åge Berge 10:27:00

Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere
85 Johan Brekke NMK Nore og Uvdal Volvo 242 B 17

Stein Løvstuen NMK Nore og Uvdal Johan Brekke 10:28:00
86 Lars Engen NMK Hamar Volvo 940 B 17

Morten Karset NMK Hamar Lars Engen 10:29:00
87 Gjermund Skålerud NMK Aurskog-Høland Volvo 240 B 17

Tove Andresen NMK Aurskog-Høland Gjermund Skålerud 10:30:00
88 Dagfinn Skullerud NMK Aurskog-Høland Volvo B 17

Ronny Lund NMK Aurskog-Høland Dagfinn Skullerud 10:31:00
89 Andre Trondrud NMK Nore og Uvdal Volvo 940 B 17

Kristian Haug NMK Nore og Uvdal Andre Trondrud 10:32:00
90 Mats Nygård KNA Kongsvinger Volvo C 17

Johan Svendsen KNA Solør Mats Nygård 10:33:00
91 Krister Skjærbekk NMK Hamar Volvo 240 C 17

Hans Liberg NMK Hamar Krister Skjærbekk 10:34:00
92 Andreas Hvambsahl KNA Kongsberg Volvo 240 C 17

Jonas Hvambsal KNA Kongsberg Andreas Hvambsahl 10:35:00
93 Christoffer Gusterud NMK Gardermoen Volvo 940 C 17

Jørn Kjetil Strømsrud NMK Gardermoen Christoffer 10:36:00
94 Vetle Braskerud KNA Kongsvinger Volvo C 17

Frida Gransbråten KNA Kongsvinger Vetle Braskerud 10:37:00
95 Andreas Amundsen NMK Aurskog-Høland Volvo 940 C 17

Thea Martine Oppegård Vestli KNA Kongsvinger Andreas Amundsen 10:38:00
96 Finn Kjellbakken Kristiansen NMK Gjøvik Opel Ascona B C 17

Dag Robert Kristiansen NMK Gjøvik Finn Kjellbakken Kristiansen 10:39:00
97 Bjørn Svensberget KNA kongsvinger Volvo 242 C 17

Tommy Finnsrud KNA kongsvinger Bjørn Svensberget 10:40:00

Klasse 19. Debutanter
98 Sigbjørn Fjeldbu KNA Kongsvinger Volvo 242 D 19

Ida Kristin Olsen KNA Kongsvinger Sigbjørn Fjeldbu 10:41:00
99 Rino Bækkevold NMK Aurskog-Høland Volvo 240 D 19

Rune Kirkeby KNA Lillehammer motorsport Rino Bækkevold 10:42:00
100 Torstein Tanum Morstad NMK Gardermoen Lancia Fulvia D 19

Rune Langbråten NMK Hadeland Torstein Tanum Morstad 10:43:00

Klasse 20. Ungdom
901 Ola Jr Nore NMK Modum & Sigdal Ford Fiesta ST U 20

Jørgen Nordhagen NMK Hadeland Jørgen Nordhagen 10:44:00
902 Marcus Lundhaug KNA Konsvinger Nissan Almera U 20

Roy Tangen KNA Kongsvinger Marcus Lundhaug 10:45:00
903 Thea Turvoll Lien NMK Modum og Sigdal Ford Fiesta U 20

Hege Turvoll Lien NMK Modum og Sigdal Thea Turvoll Lien 10:46:00

Online resultater www.ahrally.no
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