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Løpets leder
Som "ekstern" løpsleder vil jeg få ønske
alle deltagere, service mannskap, publikum og ikke minst alle funksjonærene
som stiller opp, slik at det lar seg gjøre å
arrangere en NM runde i rally, VELKOMMEN!

Velkommen til oss

Dette er et krevende arrangement hvor
det foregår aktivitet på flere "arenaer"
samtidig. Undertegnede har vært løpsleder i flere løp på Hamar og i Elverum.
Med så mange dyktige medspillere,
hvor mange har lang erfaring er jeg sikker på at AH rally 2018 blir en suksess i
år også. Vi må få rette en stor takk til
kommunen, handelsstanden, myndighetene og ikke minst tålmodige oppsittere.
Det er som tidligere nevnt mange som
stiller opp, så vær så snill og rett dere
etter vaktene sine henvisninger, samt at
dere tar med søppel, da dere forlater deres plass.
Til slutt ønsker jeg alle lykke til!
Løpsleder
Børger Brænd.

Arrangør: NMK Aurskog-Høland
Direktenr / Nødnr til løpsledelsen 9482 5660 løpsdagen
HOVEDFUNKSJONÆRER:
Løpsleder
Ass. Løpsleder
Ass. Løpsleder
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Sekretær
Ass. Sekretær
Løypesjef
Ass. Løypesjef
Sikkerhetssjef
Ass. Sikkerhetssjef
Beredskapssjef
Funksjonærsjef
Sambandssjef
Utregnersjef
Serviceplass sjef
Miljøansvarlig
Teknisk kontrollant
Ass. Teknisk kontrollant
Deltagerkontakt
Ungdomskontakt

Børger Brænd
Harald Bogstad
Ole Gunnar Hoel
Stig Rune Kjernsli
Stine Wangen
Marita Heiberg
Sivert Wallander Bjerkely
Nils Henry Trovåg
Tor Slemdal
Henning Nyengen
Jan Lillebekk
Trine Lise Berg Nordmo
Arne Nygård
Martin Bakken
Terje Torp
Oddvar Martila
Johan Svensson
Thomas Wangen
Bernt Øystein Vormeland
Marita Heiberg

979 72 322
922 57 312
936 02 005
906 34 632
416 11 331
924 23 336
988 12 501
928 94 503
901 02 755

Jane Myhr
Harald Østheim

959 33 289
959 53 172

913 15 105
917 30 747
900 41 260
412 66 070
459 74 449
473 89 086
916 01 965
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JURY:
Leder
Medlem
Medlem

SIKKERHETSKONTROLLANT:
NBF’s sikkerhetskontrollant

Anders Kalvø

406 25 120

TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN
RALLY Sentrum:
v/Kjelle vgs, Glasshuset, Bjørkelangen
Tid: Lørdag 2. 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
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Nok en gang er det dukket for en
skikkelig rallyfest i AurskogHøland
Den 2. juni skal de frivillige nok engang
demonstrere at en er gode på å arrangere folkefest for innbyggerne under rallydagen. Det å arrangere en NM-runde i
rally krever mange dyktige mennesker,
og det gjøres en jobb gjennom hele året
for å få til dette arrangementet, noe vi
ikke må glemme. Vi er stolte av den dugnadsånden som hersker i kommunen, 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 nesten 150 km grusvei i kommunen.
Aurskog-Høland kommune dekker over
en femtedel av Akershus fylke, og snart
blir vi enda større! Fra 1.1.2020 slår vi
oss sammen med Rømskog kommune.
Vi bor i en landlig kommune, samtidig er
vi i vekst, og er en del av hovedstadsregionen. Vi er i utvikling - og har nettopp
bygget ny skole, nytt helsehus og snart
fått på plass et nytt 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

Leder NMK A-H
Som 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 samarbeidspartnere i
området, har vi nok en gang gleden av å få være
vertskap for en NM runde. Som i fjor har vi base
på Kjelle, hvor alle de sentrale funksjonene er
samlet. Her er også start/mål. Serviceplassen er
flyttet til Serviceveien i Bjørkelangen sentrum.
Fartsetappene er som tidligere år spredt rundt i
distriktene våre, noe som gir oss en god presentasjon av det flotte landskapet i Aurskog-Høland.
Nytt i år er at vi ikke tar den «lange» veien til
Eidskog.
Jeg benytter anledningen til å rette en stor
takk til imøtekommende veieiere og naboer som
gir oss muligheten til å arrangere rally.
Det er ekstra morsomt å ønske velkommen i
år da klubben feirer 50 års jubileum i år. I den forbindelse arrangeres det en bildekonkurranse
under rallyarrangementet.
Selve jubileumsfeiringen finner sted 6. oktober. Dette jobber en egen jubileumskomite med.
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 is-løpene på Bjørkelangensjøen på slutten av
60-tallet.
Klubben har eget baneanlegg, Eksismoa
Motorpark, på Bjørkelangen, et område på ca
300 mål som består av en bilcrossbane, crossbane og barnebane for MX og ATV og endurotrasè. I tillegg har vi en rallytreningsvei sør i kommunen. Dette er noe som gir oss og våre gjester
veldig gode treningsforhold.

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

Det legges
ned stor innsats
i de forskjellige
gruppene våre
for å ha trenings- og løpsmuligheter i de
grener vi representerer.
Aktiviteten og
mulighetene
som skapes i en aktiv klubb med sosiale plattformer og mange treffpunkt, sammen med fysisk
aktivitet, gir klubbledelsen inspirasjon og glede
over å se aktiviteten i et positivt folkehelse bilde.
Vi fokuserer på økt samhold og samarbeid, også
på tvers av de forskjellige grenene. Noe som vi
mener gir et godt miljø i klubben.
Klubben fremhever at uten godt samarbeid
med alle vi har med oss, våre egne medlemmer
samt lag og foreninger ellers i området og
Aurskog-Høland kommunen, kunne ikke dette
vært gjennomført, stor takk for velvilje og bidrag!
Til slutt vil jeg fremheve, Høland og Setskog
Sparebank, vår svært gode samarbeidspartner
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

Rallyavisen 2018
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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– Vi heier stadig på
NMK AURSKOG-HØLAND

Bjørg Lunner, Markedsansvarlig i
Høland og Setskog Sparebank,
mangeårig hovedsponsor for NMK
Aurskog-Høland, gratulerer på vegne
av sin arbeidsgiver NMK AurskogHøland med sine første 50 år, ønsker
lykke til i de neste, og krysser fingrene
for nok et vellykket Aurskog-Høland
Rally.
Av Øivind Eriksen
Gjennom sine år med fartstid i banken,
med tett kontakt til lag og foreninger som
sponses, har Bjørg Lunner fått god kjennskap til NMK Aurskog-Høland, og er ubetinget imponert over den jobben som gjøres i klubben.
Ikke bare er klubben et tilbud for utøvere innen alle ambisjonsnivåer og aldere,

men den er også et viktig supplement til
idrettstilbudet i kommunen ved å fange
opp barn og unge som ikke søker seg til
de mer tradisjonelle idretter som fotball,
ski og håndball. At motorsport fenger
den unge generasjonen, viser oppslutningene om den årlige Barnas dag på
Eksismoa.
Ikke minst ser hun nytteverdien i at her,
i klubbens egen «hule», kan de som søker
fart få utfolde seg og lære å beherske kjøretøy på både to og fire hjul under kyndig
veiledning og i trygge, godkjente omgivelser.
– Jeg har selv en viss sans for fart, røper hun. Uten at dette har resultert i noen
motorsportkarriere. Det nærmeste hun har
kommet sporten i praksis, var da hun satt
på med Holm Jacob Matheson under
gjennomkjøringen av publikumsetappen

Din lokale
PEUGEOT
forhandler
Aurveien 100, 1930 Aurskog
Telefon: 63 86 33 11
www.hfbil.no

NMK Aurskog-Høland er et viktig klubb i det lokale idrettsmiljø der det er plass til både
bredde og topp, og som har et stort fokus på barneidrett, noe som er veldig tungtveiende når vi skal gå inn som sponsor, sier sponsor og Markedssjef Bjørg Lunner. Men
også unge ambisiøse utøvere som satser høyt, som Bensmin Bernhus nytter også godt
av bankens goodwill for motorsporten. Foto: Øivind Eriksen

gjennom Bjørkelangen forut for startfeltet
for noen år siden.
– En heftig opplevelse som ga mer
mersmak enn å skremme, sier hun smilende.
I løpet av sine år som hovedsponsor
har Høland og Setskog Sparebank i tillegg til en årlig sum også bidratt til innkjøp av et par barnecross-sykler og en
bilcrossbil, og på veggen på kontoret
hennes henger ferske hilsninger med
takk for to unge utøvere i klubben som
banken for tiden sponser litt personlig.

Aurskog-Høland Rally har hun også
blitt godt husvarm med, både i forbindelse
med profilering av banken under arrangementet og som tilskuer på diverse etapper.
– Dette er et stort, ressurskrevende og
komplisert arrangement som det er imponerende at klubben går løs på år etter år,
og som samtidig er med på å sette
Aurskog-Høland på kartet. Når det gjelder
årets arrangement sier jeg bare; Kom dere
ut på en av etappene, opplev rallyet på
nært hold og bidra til at det blir en ny lokal
folkefest.
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Hjertelig velkommen til

DITT LOKALE KJØPESENTER

AMFI Bjørkelangen Torg

Tlf: 467 43 842

Tlf: 63 85 77 50

Tlf: 21 07 99 43

Tlf: 21 07 99 43

Tlf: 62 69 99 00

Tlf: 467 43 842

Tlf: 63 85 04 00

Tlf: 21 07 99 40

Tlf: 23 21 88 88

Tlf: 454 16 103

Tlf: 63 86 48 70

Tlf: 63 86 48 70

Tlf: 974 81 667

Tlf: 467 43 842

Tlf: 21 07 99 40

Tlf: 481 24 879

Tlf: 63 86 31 20

Tlf. 476 11 749!

Bli medlem i vår

KUNDEKLUBB!

Send

BJORK
til 2070

NY OG SPENNENDE
LUNSJMENY!
Vi leverer alt innen catering
og tar imot alle typer selskaper,
markeringer og minnesamvær.

Pizza • À la carte • Take-away

10-20 (18) EXTRA 7-23
AMFI.NO/BJØRKELANGEN TORG

NYE ÅPNINGSTIDER:
Mandag
– fredag
– 22
Man
– Tor
12 –1221.30
11 –1321– 21
FreLørdag
– Lør 11
12––2222• •Søndag
Søndag
Du finner oss i Aurskog Golfpark – velkommen!

Tlf. 902 35 105

Finstad gård – Aurskog

Åpent alle dager
www.Fjoset-tyst.no

odd@moseby.net

Bjørkelangen
Tlf: 63 85 42 20
post@sigmaregnskap.no
www.sigmaregnskap.no

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
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50 åring med nye mål i horisonten

Enda mer samarbeid og samhold
gruppene mellom, og flere frivillige til å bidra med å holde hjula i
gang.

Av Øivind Eriksen
Dette er jubileumsønsket til Stine
Wangen, leder av 50-årsjubilanten NMK
Aurskog-Høland.
Det er ingen tilbakelent jubilant som
går inn i de neste 50 årene. Tvert imot!
Ambisjonsnivået er høyt og planene omfattende. Men realiseringen er avhengig i
at klubbens medlemmer (383 i dag) drar
lasset sammen.
– Jeg har sagt det før, og gjentar det
gjerne; Motorsport er en egosport, som
er fullstendig avhengig av ikke egoister
for at andre kan få utfolde seg.
Nå er det riktignok ikke mye å si på dugnadsånden i klubben. Men Stine som er
inne i sitt andre år, ser og håper på at
enda flere kan gi sine bidrag.
– Det er mang gjengangere som tar
tunge løft. Et av mine store jubileumsønsker er at flere av de som kjører trår til og
gir litt mer pay-back til klubben i form av
dugnad.
– Men bevares, veldig mye er på stell i
NMK Aurskog-Høland, og aktivitetsnivået er intet mindre enn imponerende, ikke
minst på arrangementsfronten, sier hun
og lister opp;
I tillegg til Aurskog-Høland Rally, motorfestival på Setten i februar og det tradisjonelle bilcrossløpet i Eksismoa Kr.
Himmelfartsdag, står et MX-løp, en kombinert runde i NM og nordisk mesterskap
i ATV, Østlandscup i MX, 102-årsløp i enduro og ikke å forglemme Barnas dag på

programmet i løpet av sommeren og
høsten. Samtidig jobbes det videre med
utviklingen av Eksismoa, der en 11 år
gammel reguleringsplan ligger klar til å
bli iverksatt.
– Stikkordet er økonomi. Første steg
er å føre vei og strøm inn til anlegget
vårt. En egen komite driver dette prosjektet, men noen konkret fastsettelse av
oppstart kan jeg ikke gi. Vi kommer imidlertid til å levere inn den første spillemiddelsøknaden til høsten, forteller Stine
Wangen.
Hun er nå i gang med sitt andre år
ved rattet i NMK Aurskog-Høland, og

Styret i jubileumsåret. Foran fra v. Marita Heiberg, sekretær. Stine Wangen, leder.
Hanne Ingeborgøien, kasserer. Bak fra v. Giancarlo Illidi, nestleder, Jan Einar Ingier,
styremedlem/WEB-ansvarlig. Tor Slemdal, styremedlem, var ikke til stede da bildet
ble tatt. Foto: Øivind Eriksen

føler at hun begynner å bli varm i trøya.
– Det er ikke meg som leder som skal
styre butikken alene. Idrettslagsdrift er et
teamwork. Det har jeg erfart gjennom
mine 15 års hovedstyremedlem i NMKklubber. Det finnes mye kunnskap i
NMK Aurskog-Høland. Min filosofi er å få
tillitsvalgte og medlemmene forøvrig til å
jobbe med de de er gode på. Det er helt

avgjørende for et godt resultat er at de
har interesse og engasjement for de
oppgavene de tar på seg. Jeg synes vi i
NMK Aurskog-Høland er på rett vei, og
vi har spennende, men også utfordrende
år foran oss.

Brødrene

Haneborg as

SKOGSDRIFT
TRANSPORT

Lierfoss, 1930 Aurskog, tlf 951 54 696 – 911 17 304
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Velkommen til Skattumlia Terrasse!
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Ungdommen
overtar
nøkkelroller

Møt Ole Gunnar Hoel (21 år) og
Sivert Wallander Bjerkely (21 år),
nye pur-unge koster i nøkkelroller
som assisterende løpsleder og
løypesjef i Aurskog-Høland Rally.

Av Øivind Eriksen
Det er dags for vaktskifte i to av nøkkelposisjonene i Aurskog-Høland Rally.
Duoen som har hatt disse oppgavene i
«all tid», John B. Killingmo og Erik
Berntsen ha nå valgt å tre tilbake, noe de
kan gjøre med verdens beste samvittighet, men samtidig i trygg forvissning om
at deres etterfølgere har det som trengs
for å føre arven og Aurskog-Høland Rally
videre.

Også leder av klubben, Stine Wangen,
applauderer ungguttas inntog i rallyledelsen.
– Dette er karer med et stort engasjement og hjerte for både rallysporten og
rallyet vårt. Sin unge alder til tross, har
de begge vært med i staben rundt rallyfesten vår i flere år. Mitt håp er at flere
unge går i deres fotspor, slik at vi får en
foryngelse og nye friske pust i arrangementstaben.

Store sko å fylle
Den unge duoen innrømmer at de føler
det litt som å hoppe etter Wirkola når de
skal hoppe i støvlene til ex-løpsleder
Killingmo og ditto løypesjef Berntsen.
– Men vi har en solid og rutinert stab
rundt oss, noe som er viktig, for vi har
stadig mye å lære, sier Ole Gunnar, til

Disse to unge herrene har påtatt seg store oppgaver i årets Aurskog-Høland Rally.
Ole Gunnar Hoel (20 år) debuterer som assisterende løpsleder, mens Sivert
Wallander Bjerkely (22 år) debuterer som løypesjef. Foto: Øivind Eriksen

daglig flymekanikerlærling. Han har i år
fått Børge Brænd fra Hamar som løpsleder og mentor.
– Det blir å observere og lære mest
mulig, for målet mitt er helt klart å ta over
løpslederansvaret etter hvert, kommer
det kontant og målbevisst fra aurskoggutten.

Drømmer om å kjøre sammen
– De to unge karene har for øvrig vært
kamerater helt siden ungdomsskolen, og
røper at de en gang i framtida har et håp
om å kunne prøve seg i rally sammen.
Mens Ole Gunnar aldri har sittet på med

noen rallybil, har Sivert «fusket i faget»
ved en anledning som kartleser for Jarle
Nordli i et løp.
– Jeg må innrømme at det ga mersmak, sier han.
– Men slike drømmer får vente for
duoen. Nå er det Aurskog-Høland Rally
og en optimal gjennomføring av det som
tar alt fokus.
– Rally er et stort og komplisert arrangement. Mye kan gå galt, men vi går for
et nytt, vellykket Aurskog-Høland Rally,
sier gutta, og holder tommelen opp.

• 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
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Sikkerhetsopplæring
Truck, kran og maskin
Se www.assista.no
eller send oss en forespørsel om deres opplæringsbehov
Kurs og på Lifter/Personløftere, og konsulent hjelp om sikkerhetsvurderinger

INSTALLASJON A/S
• Boliginstallasjoner • Landbruk • Industri •
• Forretningsbygg • Svakstrøm • Serviceoppdrag •
• Alarmanlegg • El-takst • Boligkontroll • Landbrukskontroll •
Postboks 62, 1930 Aurskog
63 86 32 53

Bernt Øystein Vormeland
1930 Aurskog • 916 01 965 • bo@assista.no
Sertifisert opplæringsbedrift ATS - 299

LYD - BILDE - DATA
• Mobiltelefoner • TV • Radio • Antenner •
• Parabol • Nettverk • Data •
Autorisert forhandler for:
• Canal Digital • RiksTV • Telenor • ICE •
Postboks 62, 1930 Aurskog
63 86 23 70

917 89 980

FORRETNING
• Hvitevarer • Belysning • Småapparater • Hvitevareservice •
Postboks 62, 1930 Aurskog
63 86 35 61

www.aurskogelektriske.no

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

NILSEN

BERGINGSTJENESTER

Lillestrøm: 63 89 22 00
Gardermoen: 63 97 83 37
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Kjelle skole rallysentrum - som de to
foregående årene
– For tredje år på rad, blir Kjelle skole vertskap og hovedbase for Aurskog-Høland Rally

Av Øivind Eriksen
– Her har vi alle de fasiliteter vi ønsker oss,
og en samarbeidspartner som strekker
seg langt for å oppfylle våre krav og ønsker, sier leder av NMK Aurskog-Høland,
Stine Wangen.
Faglærer for kafe- og butikklinjen ved
Kjelle skole, Anne Line Svendsen, ser
også fram til rallyet.

– Det er moro å være en brikke i den
store kabalen som et rally er. I tillegg til å
stille lokaliteter til sekretariat og skoleområdet til disposisjon, vil elevene fra
skolens kafè- og butikklinje sørge for at
både kjørere, publikum og andre som
besøker Kjelle under rallydagen får noe å
bite i.
– Kjelle skole ble etablert i 1942 som et
ledd i Torshov spesialskole, men ble raskt
selvstendig som en statlig spesialskole for

Trenger du EU kontroll
på IT systemet?
Ta kontakt:
Telefon: 63 85 36 60
Mail: firmapost@innovasjon.as

gutter med tilpasningsvansker. I 1986 ble
den også åpnet for jenter.
– Akershus fylkeskommune overtok
skolen i 1993. Da ble den utvidet ril ordinær videregående skole, men stadig med
en betydelig andel spesialundervisning,
men det ble også opprettet linjer for naturbruk, bygg- og anleggsteknikk.
– Skolen har i dag internatplass til om
lag 50 av 170 elever.

Kjelle skole på Bjørkelangen blir igjen
bas, start og målområde for AurskogHøland Rally. Her er det rett før første bil
skal rulle ut i fjorårets rally. Foto: Øivind
Eriksen
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Aurskog Senter
Mandag - Lørdag 07-23

63 86 31 04

07 print media
Bjørkelangen
Telefon 63 85 05 00
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Følg rallyet i Rallyradioen
Du kan holde deg oppdatert om
alt som skjer fra start til siste bil
ruller over mål i Aurskog-Høland
Rally/fjerde NM-runde gjennom
Rallyradioen.

Av Øivind Eriksen
Samtlige NM-runder i rally blir sendt over
Skruvat Rallyradio, en radio som eies og
drives av rally-NMs arrangører, NMK,
KNA og KAK.
– Radion driftes av Proffesional Rally
Lookers og NMK rallysystemer, og vi
etablerer studio lokalt hos arrangørene.
Våre programledere sitter på arrangørstedet, forteller Bjørn Erik Hagen i
Rallyradioen, som også har «stage-end»
reportere på plass på hvert, så er er det
lite eller ingen ting rallyentusiastene ikke
går glipp av.
Takket være gode sponsorater, og
bidragsytere kan vi lage en rimelig løsning for arrangørene, kan Hagen fortelle.
Programledere i sendingene er Per
Christian Håveødegård og Henning
Isdal
Reportere: Geir Lundby, Raymond
Braaten, Bjørn Erik Hagen og Molly
Pettit.
Teknisk guru og IT-ansvarlig:
Fredrik Hove

Link til rallyradioen er:
http://www.skruvatrallyradio.no/

Rallyradioen er alltid tett på. Her fra
fjorårets Aurskog-Høland Rally.
Radioen finner du på:
http://www.skruvatrallyradio.no/

Byggetrinn 8 - Salget har startet

AURSKOG
Aurskog Byggsenter AS, Lierfoss, 1930 AURSKOG
Telefon 63 85 70 00. Telefax 63 85 70 01

Nye leiligheter i Bjørkelangen Sentrum
Mulighet for gunstig Husbankfinansiering

Bygger´n Aurskog

Espen: 926 37 136
mail: espen@sentrumvest.no

5HQNM¡UHJOHGH

www.aurskog-regnskapskontor.no
BMW 225xe HYBRID HOS BAVARIA LILLESTRØM.

Aurveien 64
1930 Aurskog
Telefon 63 85 38 50

KUN 3.900,-/MND*
UTEN INNSKUDD.
* Tinglysning / etablering: kr 5.488 inkl. MVA. Totalpris kr 145.888 vil variere med rentenivået.
30.000 km og 36 måneders bindingstid. Forutsetter kredittgodkjenning.

Bavaria Lillestrøm

T: 64 84 73 00
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NMK Aurskog-Høland

Det er en jubilant som ønsker velkommen til årets Aurskog-Høland
Rally og NM-runde nummer fem. 28. mai rundet nemlig NMK AurskogHøland 50 år
Av Øivind Eriksen
Tida har flydd, sier Odd Moseby og tetter
bort på Torger Bakkene, to av personene
som var med på å starte klubben som i en
kort periode het Aurskog-Høland motorklubb, før navnet ble endret til dagens. On

moen kan kalles for legende innen klubben
og motorsporten i Aurskog-Høland, så er
det Odd Moseby, eller Oddemann som han
er minst like kjent for å hete. Ikke bare kan
han kalles klubbens far, men han er også
den første norgesmesteren og det første
æresmedlemmet i NMK Aurskog-Høland.

Den første tiden var det bil det dreide seg
om i klubben, og allerede året etter stiftelsen ble de første løp arrangeres.
– Siden vi ennå ikke var medlem av noe
forbund måtte vi kjøre løpet på lisens fra
NMK Oslo, men det gikk greit, og publikumsoppslutningen om de to bakkeløpene
vi arrangerte i HV-leiren på Bjørkelangen
viste at interessen for motorsport var stor,
forteller Moseby. En ny bekreftelse på dette fikk man utover på 70-tallet med isracene på Bjørkelangensjøen, legendariske

fartsfester som samlet opp til 10.000 tilskuere, og som også ble viet plass i
Sportsrevyen.
En milepæl i klubbens historie var 1987.
Da kunne NMK Aurskog-Høland innvie sin
egen motorbane på Eksismoa.
Forholden var enkle og spartanske, men
for klubben var dette som ei storstue.
– Vi fikk inngått en leieavtale med
Saugbrugsforeningen for et gammelt grustak øst for Bjørkelangen. Prisen var også
overkommelig; 100 kroner årlig, og en me-

KONTAKT OSS
FOR EN GOD
STRØMAVTALE!
Husk å
HANDLE
lokalt!

ch
Lun ,89

Tlf. 92 01 78 64
Sushi | Take Away | Spise | Catering

Bufé hver helg
Man - Fre: 12-21

Lør - Søn: 13-21

Industriveien 4, 1960 Løken
Tlf. 63 85 47 12 - Faks: 63 85 14 60
e-post: strom@hsev.no - www.hsev.no
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jubilerer
get sentral person i at vi fikk et sted å være
var daværende ordfører Øyvind Ottesen,
forteller Bernt Øystein Vormeland, karen
som kanskje kjenner klubbens indre liv
best gjennom tidene. I 2007 fikk motorklubben kjøpt området, og det ble utarbeide en reguleringsplan for det 190 dekar
store området. Foreløpig er mesteparten
av videreutviklingen av anlegget på planstadiet, men en utviklingskomite er nå i full
gang med å iverksette trinn en i prosessen;
Å få strøm og vei inn til området.
Gjennom årene har det vært både oppturer og nedturer for 50-årsjubilanten.
Motorsporten har ikke alltid blitt betraktet
som like stueren som alle andre «familiemedlemmer» innenfor idretter og har hatt
sine motstandere.
– Vår intensjon har alltid vært å ha en
åpen dialog med alle parter og møtes for å
snakkes sammen når det kommer til motsetninger. Vi ser det som viktig å snakke

med hverandre og ikke om hverandre, sier
Bernt Øystein Vormeland.
I dag teller klubben drøye 380 medlemmer,
og dekker mesteparten av spekteret innen
motorsport, bil-hastighet, ATV/Motocross
og Enduro.
– På arrangørfronten er det også stor
aktivitet, med Aurskog-Høland Rally og
Himmelspretten i bilcross som de mest tradisjonsrike årlige arrangementene. Rally
har blitt kjørt hvert år siden 1991, og er helt
klart det største og mest ressurskrevende
arrangement på idrettsfronten i AurskogHøland.
– Tida har flydd. Vi har blitt eldre, men
motorklubben har bestått. Ja, ikke bare
bestått, men den er stadig i utvikling og
det har hele veien kommet til nye friske
krefter for å utvikle den videre, sier de to
veteranene Odd Moseby og Torger
Bakkene.

Sten Erik Nilsen, en av de mest meritterte førerne i klubben, som dessverre gikk bort så
alt for tidlig.

Odd Moseby har vært en markant klubben siden starten. Det var han som tok initiativet til
stiftelsen, han var første leder, klubbens første norgesmester og første æresmedlem og
er still going strong.

• Store tomter ca 1500 m2
• 1 time fra Oslo
• Vestvendt ved
innsjøen Setten
• Priser fra kr 620.000,–

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.settenhyttepark.no
Mob. 900 900 46

www.hfanlegg.no
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Lokaler til leie!
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

63 85 49 50

STP FALKEN EIENDOM AS
Kompveien 2668, 1940 Bjørkelangen
telefon : 464 11 696

MAZDA CX-5

KUN HOS

Optimum utstyrsnivå
175 HK AWD automat

MOBILE KJELLER!

• 2.100 kg hengervekt
• God trekkbil
• Perfekt som familiebil
• Webasto parkeringsvarmer

Spør meg!
Kim Halvorsrud
Merkeansvarlig Mazda
Tlf: 400 20 365

Fra kun 499.900,–

kim.halvorsrud@mobile.no

Mobile Kjeller AS
Jogstadveien 9, 2007 Kjeller • Tlf: 64 83 78 70 • kjeller@mobile.no • www.mobile.no
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Anders vil bli
historisk

Anders Grøndal kjører for å bli
historisk i norsk bilsport etter
årets sesong. - Tar jeg the double,
vinner NM i både rally og bakkeløp, blir jeg føreren med flest NMgull gjennom tidene, sier 34åringen fra Drammen.

Av Øivind Eriksen
Pr i dag har han 12 NM-titler. Kniper han
både rally- og bakkeløptittelen i år, passerer han duoen Stian Haugan og Tore
H. Bratli som begge har 13.
– Det hadde smakt å innta toppen av
den adelskalenderen, røper han.
På veien mot det målet blir NM-runden i
Aurskog-Høland en viktig etappe. Etter
seier i Rally Sørland første helg i mai, har

han med sin Ford Fiesta R5 en ledelse
på 21 poeng i NM-sammendraget til duoen Ole Christian Veiby/Oddbjørn Røed.
Første runde i årets bakkeløp-NM er
også kjørt når dette leses, men denne
avisen gikk i trykken rett før det så resultatet derfra er ukjent i skrivende stund.
Merittlisten fra den lokale rallyfesten
og årets femte NM runde, gjør at han bør
ha gode muligheter til å trygge ledelsen
her, selv om alt kan skje i rally.
– Ja, jeg trives i Aurskog-Høland
Rallyet hvor jeg har to seire og åtte pallplasseringer. Raske fartsetapper på brede veier er noe som passer meg aldeles
utmerket. Jeg ser virkelig fram til en ny
start her, sier Grøndal som allerede har
nådd et annet mål denne sesongen. Et
mål han har jaktet på i årevis; Seier i
Rally Sørland. Hans bestefar Nils Fredrik
Grøndal, i sin tid en pioner i norsk rally-

sport og også kalt «stamfaren» til norsk
motorsport, vant i sin tid dette rallyet tre
ganger, og helt siden karrierestarten i
2003 har barnebarnet drømt å kopiere
en av bestefars seire.
– Men det satt fryktelig langt inne.
Flere ganger har jeg hatt gylne muligheter og ledet underveis, men det har gått
skeis.
Det var nesten så han lurte på om det
lå en forbannelse over meg i dette rallyet, men om det gjorde det, så klarte han
endelig å bryte den i år. Når det endelig
skjedde, var det attpåtil på 60-årsdagen
for bestefars siste seier her.
Et par uker senere ble hans mangeårige teamsjef Arve Herstrøm hedret med
bilsporten fortjenestemedalje i gull, ikke
bare på grunn av sin rolle i Grøndals rallyastsing, men mest for sin lange fartstid
i norsk bilsport, først som aktiv utøver,

deretter i flere ledende posisjoner i sin
egen klubb NMK Drammen og i Norges
Bilsportforbund.
– Den hedersbevisningen var fortjent.
Mai har vært en fin måned for meg. Nå
er det bare å «gunne» på videre, sier en
offensiv og optimistisk Andres Grøndal,
som ikke har planer om å sette sluttstrek
for satsingen etter årets sesong, uansett
om han klatrer til topps på adelskalenderen eller ei.
– Jeg stortrives med denne idretten,
og det blir minst ett år til.

norskpumpeservice.no

PUMPER OG
VANNBEHANDLING

For oss er det viktig at kunden får et vannforsyningsanlegg som er riktig i forhold til behovet.
Vi tilpasser og leverer pumper og vannbehandlings utstyr fra kjente produsenter og produkter som
Albatros, Grundfos og Pentair. Du får produkter med høy kvalitet, kort leveringstid og til riktig pris.
Norsk Pumpeservice AS - Heiasvingen 33 - 1900 Fetsund - Tlf: 63 88 87 00. Vannbehandling Tlf: 951 03 117
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Rally avis - blogg
Janne Nordvang, mamma til tre motorfrelste gutter og ektefelle til Ronny er en lokal
blogger som virkelig blitt «hot» i løpet av vinteren og våren. Bloggen hennes etter
at hun hadde vært lokal modell på en mannekengoppvisning på Bjørkelangen fikk det til
å ta helt av. Den nådde titusener av lesere og parkerte både Sofie Elise, Fotballfrue, alle
mamma- og pappabloggere og hele «hurven».
Hva er vel da mer naturlig enn at hun også deler sine tanker om motorsporten og
Aurskog-Høland Rally?
Det er bare å si Vel bekomme!
«Finn deg en fotballgutt!», sa pappa bestandig, men alle fotballguttene var brukt
opp, så denne dama fant seg en litt røslig,
hårete bilmekaniker i stedet. Den dag i
dag er jeg fremdeles usikker på hva det var
med akkurat denne karen som fanget min
interesse. Kanskje lot jeg meg først blende
av den enorme kulen på arbeidsbuksa,
som ganske raskt viste seg å ikke være
annet enn et halvannet kilos multiverktøy
han alltid gikk med i lomma. Et sånn maximultiverktøy fra Wurth med mer overlevel-

sesutstyr enn Agent 007 hadde i sine
glansdager. Et gedigent nøkleknippe med
nødvendigheter som pipenøkler, spikkekniv, q-tips, muttertrekker, drill, gummibåt
og lommelerke.
Kanskje var det avgjørende at jeg i en alder
av 21 fremdeles var ukyssa, og så inntørka
og desperat at det støvet fra høna bare jeg
nøys, eller så var det den såkalte «idrettskarrieren» han snakket så overbevisende
om som virket så forlokkende.

For vi møttes på den tiden da
Petter Solberg var på vei opp og
frem. Den gangen da Rally var en
eksotisk sport, en glamorøs
idrett der pengene vitterlig flommet om man var skikkelig god.
Og naiv som jeg var, lot jeg meg
lokke. For en mann med et slikt
overdimensjonert og blankpolert
multiverktøy i buksa var jo nesten
nødt til å være en potensiell verdensmester i rally, og jeg så for
meg en fremtid der jeg kunne bade i luksus og kontanter, i en toppleilighet i
Monaco, mens gubben kjørte inn den ene
pengepremien etter den andre.
«Til helsike med fotballgutta!», tenkte jeg.
Det er i bilsporten pengene ligger.
I et snaut halvår datet vi, gubben med
multiverktøyet og jeg. Ikke en eneste gang
så jeg han trene, til tross for at han var slik
en påstått idrettsmann. I nyforelskelsens
rus glemte vi nok litt de hverdagslige rutiner begge to, og når vi ikke var sugd fast i
hverandre på bakerste rad på Strømmen
kino, satt vi som regel på Bilkroa på
Bjørkelangen og gomlet hver vår 190
grams hamburger med tilbehør. Så kom
våren, og med våren kom panikken. For
med årets høydepunkt rett rundt hjørnet
hadde gubben gravd sin egen smøregrav,
og pomfrittet seg opp en størrelse eller to,
og uka før Aurskog-Høland Rally satt kjøredressen som et pølseskinn.
Som en diger, blå, rifla ballong stod han
midt i stua og svetta verre enn ei overvektig overgangsalderkjerring midt i de
verste hetetoktene. Som ei stappa, røkt
julepølse uten mulighet til å bøye seg
den ene eller andre veien, eller til å røre
på armene.
«Neida! Det går helt fint!» sa han anpustent mens han tredde pottehjelmen ned-

å
okalt»Husk å
HANDLE
lokalt!

Spar tid – handle lokalt!

Den lokale hverdagsblogger Janne
Nordvang (bak) har blitt "hot" den siste
tida med sine på spissen skildringer fra
hverdagen - og motorsporten. Hun er
mor til tre MC-frelste gutter Petter (fra
v.), Martin og Mattis, mens pappa Ronny
skrur og mekker sammen med gutta
mens mamma blogger. Foto: Øivind
Eriksen

over hodet. «Vi kartlesere skal ikke røre
mye på oss uansett!»
Og det var da jeg skjønte at denne idrettskarrieren han tidlig i forholdet hadde skrytt
så fælt av, kanskje ikke gjorde han til noen
toppidrettsutøver. Likevel var det for sent å
snu, for faktum var, at jeg allerede var oppover ørene forelsket i en helt vanlig, litt
møkkete, hårete bilmekaniker, med større
drømmer enn vett hva rally angår.
To dager før motorentusiaster, bygdeorginaler og ildsjeler satte hele kommunen på
hodet med bremsespor og sperrebånd,
gjorde jeg noe jeg alltid sa jeg aldri skulle,
og ble med gubben på en gjennomgang
av løypene. I en blodtrimma, todørs Volvo
240 med revehale og startnummer på dørene kjørte vi fartsetappene, en etter en,
gjennom hele bygda. Fulgte noter på
gresk, over gupp og bak hopp, gjennom
hårnålssvinger, krapp slakk venstre og
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etter bygdas store sønn og stolthet,
Holm Jacob Matheson.
20 år senere sitter jeg her og lurer på om
det ville vært mer lukurativt å velge en fotballgutt, slik som pappa foreslo. For her
finnes det hverken badekar fylt med penger eller en toppleilighet i Monaco. Her finnes kun et trangt dusjkabinett, i et lite rødt
hus på Liermåsan. Men hva gjør vel det?
Så ble heller rally og bil interessen mer et
pengesluk enn en inntektskilde. Garasjen
er full av Volvodeler, som en gang var kjekt
å ha. Bak skuret ligger et bur i deler, og et
lass med dekk som kanskje engang kan
brukes til noe. Kjøredressen i boden er
mer enn et par størrelser for liten, og burde vært kastet for lengst. Likevel lar vi den
henge der, som en påminner om hva som
var, og hvordan ting ble som de ble. For
det er fint tross alt, å være forelsket i en
avdanket kartleser, og rallyentusiast, og
den dag i dag kan jeg fremdeles kjenne
sommerfuglene i magen, og føle eggstokkene rasle, når vår blir til sommer, og bygdeoriginaler og motorfrelste kryper ut av
garasjene for å tromme i sammen enda et
nytt Aurskog-Høland rally.

skarp høyre, og forbi SS 4 hvor vi kjørte
gjennom en flueskvadron, og endte opp
med et hundretalls insekts-kadavre på
frontruta . Vi så bygda på kryss og tvers.
Tutet gjennom Fosser og Løken, vrengte
innom «Ingenmannsland» og
«Gudveithvor» et sted i Høland, sladda
forbi Aurskog, og parkerte på en måsaflekk langt utpå Mangenskævven.
Og der, Midt imellom SS 6 og SS 7, langt
uti stedet Gud glemte, satt vi i forsetet på
en gammal rallybil, to dager før AurskogHøland rallyet. Fulle av adrenalin, og yre
som to vårkåte elger hoppet vi på hverandre som kaniner, og det gikk som det måtte går når den eneste beskyttelsen man
bruker under sex er et litt dårlig sveiset rallybur og en seks punks sele fra Sparco.
Så da gubben to dager senere, i en litt for
trang kjøredress, i kartleserstolen på en
gammel todørs Volvo 240, endte sitt siste
rally i ei grøft bak Coop Prix, hadde fruktene fra pungen vært sine egne kartlesere,
og funnet vei frem til ei kraftig eggløsning
gjennom hårnålssvinger og en krapp venstre.
Det gikk som det ofte går når rallyentusiaster befrukter noen, og ni måneder
senere målte mekanikeren åpningen på

fødestua med eget skyvelære , og en ny
liten morfrelst pode så dagens lys. Og
slik gikk det, tre år på rappen, helt til
gubben hadde garasjen full av sitt helt
egne rallyteam. En liten Petter, oppkalt

etter Petter Solberg, en farstgal Martin,
oppkalt etter Martin Schanche, og toppen på kranskekaka, (eller topplokket på
motoren, som man sier her i huset)
Mattis, en liten mekanikerspire oppkalt

Og mens sommerens vakreste (og kanskje
mest bråkete) eventyr og dugnad utspiller
seg i hele kommunen, sitter jeg på trammen til huset langs Kompveien, og sender
en varm tanke til alle våryre unge sjåfører
og kartlesere på transportetappen på vei
mot SS 6. For jeg vet, at i en gammel todørs Volvo 240, på en måsaflekk mellom
SS 6 og SS 7, kan man finne langvarig lykke.
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Bryter Dennis formel 1-barrieren?

Det startet med motocross-sykkel i Eksismoa som fireåring, og kan
ende som Norges første Formel 1-fører. Dennis Hauger har i løpet av
det siste året blitt et av idretts-Norges mest spennende navn.

Av Øivind Eriksen
Et talent det går tiår mellom hver gang
det dukker opp, uansett idrett, sier
Harald Huysman, tidligere manager for
Formel1 verdensmester Jason Button,
nå for den 15-år gamle aurskoggutten.
Huysman har snart lovet å spise opp
hele garderoben sin dersom det ikke blir
noen Formel1-sete til unge Hauger om
noen år.

Tok av etter Redd Bullkontrakt
– Besøk hos Lindmo og God morgen
Norge. På VG-TV. 11 siders reportasje i
Dagens Næringsliv. Store oppslag i VG

og Dagbladet. Flere turer til Østerrike
med tester, simulatorkjøring og trening i
Red Bulls treningssenter der. Ukentlige
turer til England for biltesting og formelkjøring i simulator siden lenge før jul. Det
siste året har ikke vært helt likt en
gjennomsnittlig norsk 15-årings hverdag.
Det tok for alvor av da han ble plukket
inn i Red Bulls juniorteam i fjor sommer,
som en av to nye unge talenter til en
framtidig Formel 1-karriere for energidrikkgiganten.
– Nærmere en Formel 1 karriere enn
Dennis er, har ingen nordmann noen
sinne vært, sier Harald Huysman, brennsikker på at skjer det, vil interessen for

denne sporten eksplodere i kongeriket
Norge.

FORMEL 4: Dennis Hauger i full fart i
det britiske Formel 4-mesterskapet.
Foto: Red Bull.

Er i front hele tide
Bakgrunnen for Huysmans kullsviertro
på unggutten er merittlisten hans på de
europeiske gokartbanene de siste årene,
hans unge alder til tross.
– Kun de ypperste av toppførerne kan
vise tilbake til tilsvarende utvikling. Det er
en stund siden jeg sluttet å bli overrasket
over det han presterer. Han har vært i
front hver eneste gang han har rykket
opp en klasse, sier Huysman. Dette har
blant annet ført til at han vant det åpne
tyske mesterskapet i gokart for senior i
fjor som tidenes yngste, 14 år gammel,
og ble nummer seks i EM, og nå i vår, i
sin første sesong som Formel-kjører i
den britiske Formel 4-serien, første steg
mot Formel 1, er han allerede med og
spiser kirsebær med de beste.

www.otseiendom.no

Må fortsette å prestere
Men hvordan opplever en pur ung «fole»
alt dette viraken rundt seg? Blir det for
mye av det gode? Går det til «pæra» på
han?
– Hovedpersonen smiler der han sitter
på andre siden av kjøkkenbordet hjemme på Aurskog, med den fredede hellige
Margareta-kilden på andre siden av
veien. Uten at han har noen tro på at den
har vært med å bringe han lykken han
har hatt hittil. Men desto mer klar over at
veien til det flere og flere snakker om, en
plass i Formel 1-sirkuet, stadig er et
stykke unna.
– Det er kult alt sammen. Spesielt at
jeg kom under vingene til Red Bull, sier
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han, slenger blikket ned på mobilen og
«klorer» litt der – som alle andre 15åringer.
– Jeg må holde hodet litt kaldt. Det er
flere år før jeg er aktuell for å kjøre
Formel 1. Jeg må fokusere på det som
skjer nå og fortsette å prestere. Debuten
i Formel 4 har vist at jeg har farten inne,
men at jeg stadig har litt å lære.
Skjønt han har allerede vært først over
mål i et av de seks løpene han har kjørt,
men en tidsstraff på fem sekunder degraderte han til tredjeplass.
– Det var fryktelig surt. Jeg fikk tidstillegget for å ha brutt noen linjer vi ikke
skal underveis. Men det var bare meg de
tok for det, noe jeg synes var fryktelig
urettferdig. Red Bull la inn protest, men
den ble ikke tatt til følge.
– Du var med andre ord moralsk
vinner?
– Det kan du si. Men jeg vil være ordentlig vinner. Forhåpentligvis er ikke
seieren så langt unna. Jeg føler jeg er
kapabel til det når som helst.
Ros fra «King of stright talk»
– Dr. Helmut Marco, «King of stright
talk», som headhuntet Dennis inn i Red
Bulls talent-team, har også stor tro på
den unge aurskogingen han har tatt
under sine vinger. Dr. Marco er ikke noen
hvem som helst innen formelsporten og
Red Bullkonsernet, og ringer ikke folk i
utide.
– Han sa at han var fornøyd med starten på karrieren min. Det var en god
tilbakemelding å få derfra, sier Dennis
som er inne i siste året på Aursmoen
ungdomsskole.
– Det er en tøff kombinasjon. Jeg har
mye skolearbeid å ta igjen, og må bare

stå på så mye jeg klarer når jeg er hjemme.
Hva det blir til neste år, har ikke familien avgjort helt.
Slik situasjonen er i dag, går det kanskje mot at han tar et par års fri fra vi-

dere utdannelse for å se hvordan utviklingen i Red Bullsatsingen går, sier pappa Tom Erik Hauger.

SLAPPER AV HJEMME: Det blir mye
reising på Dennis Hauger, og da er det
alltid godt å komme hjem. Kanskje ikke
alltid til alle leksene som venter, men til
en kos med husets firebente, Max, oppkalt etter Red Bulls førstefører i Formel 1,
Max Verstappen. Foto: Øivind Eriksen.

Tlf 908 76 831
1930 AURSKOG

Aurskog Ventilasjon og Blikk AS
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Han vil gjøre norsk bilsport stor
Norsk bilsport har et formidabelt potensiale, sier Glenn Løvberg, nytilsatt Sponsor & Markedssjef i Norges Bilsportforbund. Nå skal karen
fra Sørumsand gå løs på å utvikle dette potensialet, både kommersielt
og mediamessig.

Nytilsatt Sponsor & Markedssjef i Norges
Bilsportforbund, ser ets tort potensiale
for idretten og går nå i gang med utvikle
potensialet både sponsormessig og mediamessig.

Av Øivind Eriksen
Norsk bilsport har aldri hatt flere talenter,
og det satse knallhardt med internasjonale ambisjoner, både på senior og juniornivå. Norge har til nå vært en liten nasjon i bilsportsammenheng, men det
som skjer nå blir lagt merke til både i FIA
(Det internasjonale bilsportforbundet) og
generelt i bilsportverden, sier Løvberg.
Han og Norges Bilsportforbund har nå
satt seg ambisjoner om å kjempe om de
store sponsorkronene i Norge, mot forbund som fotball, ski og håndball.
– Er ikke det litt «hårete» mål?

hos arrangørene, men publikum har etter
min mening blitt glemt. Det er de som er
nøkkelen til å gjøre rallyene til den folkefesten de har potensiale til å være.
Svenskene klarer det til de grader.
Hvorfor skal ikke vi Norge også gjøre
det? Men det må en vridning av fokus
hos arrangørene til, sier den nye Sponsor
og Markedssjefen som nå har fått koblet
inn turboen og engasjementet for fullt.

Glenn Løvberg er overhodet ikke ening i
det, og viser til den stadig voksende
interessen for bilsport i landet, og
økende plass i blant annet TV-kanalenes
sendeflate, hvor spesielt VM-rundene i
rally, rallycross og Formel 1 stadig vies
mer og mer plass.
– Vi har internasjonale toppførere i
rally og rallycross og har aldri vært nærmere å få en norsk representant i Formel
1 enn i dag. Skulle aurskogingen Dennis
Hauger, som Red Bull headhuntet til sitt
Formel junior team i fjor, klare det om
tre-fire år, så vil interessen for både for
denne bilsportens aller ypperste gren og
sporten generelt ta av. Men jeg vet det er
høye mål vi setter oss, og vi har et stort
arbeid å gjøre.

voice.as

Rally er en av de grenene som blir en
hjørnesten i satsingen til Løvberg & Co.
Her er det mye upløyd mark og muligheter for å gjøre denne sporten mer synlig
og attraktiv på hjemmebane, noe som er
Alfa og Omega for markedsføringen, ifølge Løvberg.
– Det er ingen ting å si på følelsene
og engasjement inne «rallyfamilien». Det
jobbes målbevisst med å lage topp
sportslige arrangement for deltakerne

Et annet element som også vil bli en
tungvekter i kampen om fokus og sponsorpenger blir framtidas bilsport – eller
mer konkret; Bilsportens vei fra en brølende, forurensende tilværelse til lydløs
og miljøvennlig.
– Den dagen kommer, kanskje før vi
aner, og om ikke alt for lenge kan vi stå
ute i skogen på fartsetappene og følge
med førerne som raser forbi, mens vi
samtidighører på fuglesangen. Det at vi
er med helt i forkant på denne utviklingen, kall det gjerne motorsportens evolusjon, vil være uhyre viktig for norsk motorsports framtid, og også for de mål vi i
Sponsor- og Markedskomiteen har satt
oss.

Vi utfordrer gigantene, landsdekkende
distribusjon - med personlighet!

SÅ GODT NÅR HVER DAG
FØLES SOM ET NYTT EVENTYR
8KD[IIGTJWUHQTHQNMƃGUV&GVXKNUKHQNMOGFJGNVPQTOCNGLQDDGT
QIKPPVGMVGTQIUQOILGTPGJCTGPHCOKNKGFGUMCNHQTUÔTIG&GTHQT
GTFGVUÁXKMVKICVJWUGPGFGDQTKGTRTQDNGOHTKGQIUQNKFGQIDNKT
GVJLGOFGTDÁFGUVQTGQIUOÁMCPXQMUGQIJCFGVDTC

Høland Treningsstudio
Treningsstudio
Høland

'P MQPUGMXGPU CX FGVVG GT CV XK OÁ JC MQPVTQNN RÁ CNNG FGNGT CX
RTQUGUUGPHQTÁXÂTGUKMTGRÁCVDQNKIGPGJQNFGTFGPMXCNKVGVGPXK
NQXGTFGUQOUMCNDQKFGO&WMCPUKFGVUNKMCVXKXKNCVDÁFGFG
UQOMLÔRGTQIXKUQOD[IIGTUMCNUQXGIQFVQOPCVVGP
.GUOGTQOXÁTGDQNKIRTQULGMVGTRÁ

www.bakke-as.no
Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 8 milliarder innen forretningsområdene
småhus- og leilighetsprosjekter.
->ÀÌi}}`iL}©Ã}iÀvÀvyiÃÌt

VI BYGGER - DU BOR

www.bakke-as.no

www.holand-il.no
Åpningstider:
Alle dager:
kl. 06-23
Bemannet, man-tors: kl. 17-21
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SEKO Elektro AS leverer og installerer
ladeanlegg for El biler tilpasset behov
Frittstående for eneboliger. Anlegg for borettslag og næring, hvor også
betalingsløsninger og effektstyringer etter ønsket behov.
SEKO elektro leverer de fleste
systemer på markedet idag
tilpasset riktig system til din
El bil/Hybrid
Ta gjerne kontakt med oss for
en lade prat.

Et kompetansehus for næringslivet

Regnskap

Rådgivning

Bedriftsetableringer

Lønn og administrative rutiner

Besøk oss på

www.wepe.no |  63 85 41 70 | facebook.com/weperegnskap
Kontorene våre på Bjørkelangen og Mysen
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NMK Aurskog-Høland + Lions = Sant
Aurskog-Høland Lions har inngått en avtale med NMK Aurskog-Høland
som gjør klubben til en samarbeidspartner.
Av Øivind Eriksen
Aurskog-Høland Lions har i en årrekke
bidratt med midler for å fremme positive
aktiviteter for barn og unge i kommunen.
I 2017 tok klubben en avgjørelse om å
finne en hovedsamarbeidspartner, sier
Ingar Brokke,
– Vi hadde et ønske om å finne noen
vi kunne få til et langsiktig og noe mere
omfattende samarbeid med, forteller
klubbens president Ingar Brokke.
Etter en omfattende prosess hvor flere
aktører ble vurdert, falt valget på NMK
Aurskog-Høland
– Vi så at denne klubben jobbet med
positive aktiviteter for barn og unge som
kommer inn under de tradisjonelle aktivitetene som fotball, håndball og ski,
Vi tok kontakt med klubben og Bård
Westbye som er grenleder for motorsykkel avdelingen hos NMK i kommunen.
Bård og resten av MC-delen i NMK
Aurskog-Høland responderte positivt til
et mulig samarbeid.
For å sikre kontinuitet i prosjektet, så
partene nødvendigheten av å ha en fast
person rundt alt det praktiske.
– Da Thomas Nordby, en av ildsjelene
i klubben uten å nøle påtok seg dette an-

svaret, så var vi egentlig litt i gang sier en
ivrig grenleder om det ferske, spennende
ungdomsprosjekt. Aurskog-Høland Lions
kjøper inn tre nye motocross sykler som
vi skal tilby 6 utvalgte ungdommer i et
tidsbegrenset prosjekt, sier Bård
Westbye. Fordelingen er slik at AurskogHøland Lions står for hovedinvesteringen
i syklene på ca. Kr 150.000,- samt årlige
driftstilskudd til prosjektet mens klubben
med Thomas Nordby i spissen skal stå
for opplæring, trening og sammen med
ungdommen sette sportslige mål for sesongen. Vi er to personer som sammen
med Lions skal ha ansvaret for prosjektet
og ungdommene skal selv være aktivt
med rundt vedlikehold av syklene i samarbeid med oss, fortsetter Westby.
Det har allerede vært avholdt møte med
ungdommen og deres foresatte og det er
vist stor begeistring for opplegget.
– Vi planlegger innkjøp av sykler og alt
kjøreutstyr som er påkrevet i løpet av
mai, og vi i NMK Aurskog-Høland er
svært takknemlige for initiativet og den
støtten som Aurskog-Høland Lions gir i
dette prosjektet. Vi gleder oss til
gjennomføringen, det er en flott gjeng vi
har fått med oss avslutter en fornøyd
Bård Westbye i NMK Aurskog-Høland.

Klare for samarbeid. Arskog-Høland Lions har innledet et samarbeid med NMK
Aurskog-Høland, som blant annet inngår kjøp av tre crossykler som den på bildet.
– Vi gleder oss over dette initiativet fra Lions og gleder oss til å komme i gang med
det planlagte prosjektet, sier leder av MC-fruppa i klubben Bård Westby (i midten).
Bak president i Aurskog-Høland Lions, Ingar Brokken og foran Thomas Nordby,
sentral person i prosjektet. Foto: Øivind Eriksen

25 år med kunden satt i høysete!

RALLY-NM

Vi ønsker
velkommen til Bjørkelangen!
Kommun
Kommunesenteret
nesenteret i Aurskog-Høland
- mer enn 90 forretninger
forretninge og servicebedrifter.

Avd Personbil Tlf 63 85 50 08
Nyveien 777, 1963 Fosser
Service • Reperasjon • EU-kontroll • Diagnose
4-hjulskontroll • AC-service • Leiebil og minibussutleie

07.30 – 16.00
... trivelige Bjørkelangen

E-post: heracing@start.no
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Vi i RBB ønsker alle dere
som stiller til start i årets rally

Lykke til !
Husk at i rally er det viktig å holde en strøken og
UDVNOLQMHDNNXUDWVRPY§UHORNDOHȴEHUOLQMHU

www.romerikebb.no

Autenstubben 10, 1930 Aurskog

• Diesel • Fyringsoljer
• Mobil smøreoljer • Kortautomatanlegg

Med egen rørleggeravdeling!

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

Tlf. 918 25 555
post@bmt.as
• Transport av tømmer og
masse
• Salg av diesel og
oljeprodukter
• Dieselsalg fra pumpe
med kortautomat på
Finstadhagen Næringspark,
1930 Aurskog

Alt til konkurransedyktige priser
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Av Øivind Eriksen

GRASROTEKVIPASJE: Gjermund
Skålerud fra Aurskog-Høland og kartleser Tove Andresen fra Våler tilhører grasrota i norsk rallysport, men som likevel er
så viktig for bredden og helheten.
- Vårt hovedmål er alltid å fullføre og ha
gleden av å delta i rallyer, sier Skålerud
som kjører for NMK Aurskog-Høland

Duoen, han aurskog-hølending, hun fra
Våler i Østfold tilhører grasrota i norsk
rallysporten, eller den andel utøvere som
starter lengst bak i feltet, og som sjelden
kommer i fokus, hverken hos publikum
eller media. Men duoen har funnet sin nisje innen motorsporten, og stortrives
med å leve etter de olympiske lekers stifter, Baron Pierre de Couberteins salige
ord; Det viktigste er ikke å vinne, men å
delta. Skjønt den setningen er ikke mye
verdt i olympisk sammenheng i dag. Men
er desto mer gyldig hos ekvipasjen
Skålerud/Andresen.
Selv om Gjermund Skålerud alltid
har hatt interesse og sansen for det
som durer, fra han kjørte traktor for første gang som syvåring, var konkurranseinstinktet lenge fraværende. En liten
snartur innom skytesporten i gutteårene var alt. Inntil begynnelsen av det
nye årtusenet.
– Lysta ble vekket da jeg begynte på
Helgerud Bilverksted på Fosser i. Her er
det motorsportmiljø til tusen, hvor flere
av de ansatte kjører aktiv, både på fire
og to hjul, forteller Gjermund.
Dermed ble det rally – og Volvo originalklassen. Først i en lånt bil i noen løp,

– Aldri redd når du «aker» med han.
– Ingen grunn til det. Det går ikke så
fort med meg, avbryter Gjermund.
– Det kan jeg være enig i. Men med to
unntak; Står det mye folk langs løypa, eller han ser baklysa på en foran startende
bil, vokser horna i panna på?n omgående, og gassbeinet blir blytungt, kommer det leende korrigert fra kartleseren.
Skjønt, Skålerud?n kan skilte med en
seier i Volvo originalklassen i den hjemlige rallyfesten for noen år siden.
– Den var gjev, og jeg har ikke store
forhåpninger om å kopiere den igjen.
Ungdommen drar ned rullegardina og
dundrer i vei når starten går. Vi har ikke
sjanser mot dem. Så langt har vi aldri
brutt noe Aurskog-Høland Rally, og hovedmålet er å fortsatt opprettholde denne statistikken ? og ikke minst ha det
moro med å kjøre løp på vårt nivå, sier
Gjermund Skålerud, som også har en
bønn til publikum.
– Hold dere på anviste plasser til siste
bil og oppsamlingsbilen har passert. Alt
for ofte opplever jeg som starter blant de
bakerste at folk begynner på hjemveien
før de siste bilene har passert. Da kan
det lett kan oppstå farlige situasjoner.

Når Gjermund Skålerud og kartleser Tove Andresen ruller ut fra
startrampa på årets AurskogHøland Rally, er mål nummer en å
fullføre.

ROBUST

inntil han skaffet seg sin egen, en 76modell Volvo 240.
– En trofast tjener, og nå er den klar
igjen, sier han og titter bort på doningen
der han i mange år nå har hatt østfoldingen Tove Andresen som los ? eller
mer korrekt kartleser. Hun har noen flere
år innen rallysporten som ballast, hele tiden som kartleser.
– Det skyldes ikke at hun ikke har hatt
lyst til å forsøke seg bak rattet.
– Min rette plass er helt klart i kartleserstolen, sier hun leende.
– Duoen har etter hvert fått en god
flyt på samarbeidet, selv om det ikke
blir så mange løp i året. Rally er ikke
akkurat noen lavbudsjettpost. Samtidig
har en motorsykkelulykke for over 30 år

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

siden satt sine spor hos føreren.
– Men rally på det nivået jeg nå bedriver, er midt i blinken, kommer det fra
Gjermund, som før han fikk Tove til å holde orden på kontorarbeidet underveis i
rallyet, hadde flere andre kartlesere.
-Hvilke kjønn er best skikket til jobben
med notene?
– Da må jeg faktisk si damene.
– Utdyp?
– De er litt mer strukturerte og holder
bedre orden på alt, men det er slik jeg
ser det.
– Tove smiler, og føyer kjapt til; Jeg
må også fòre han med mat underveis.
Han er ikke like flink til å sørge for å få
inn nok næring i løpet av en lang rallydag
sjøl-

Les
lokale nyheter først på

www.indre.no
lokale nyheter først på

www indre no
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FOKUS på historisk rally
Under årets Aurskog-Høland
Rally, vil det bli viet litt ekstra
fokus på historiske biler innen
rallysporten.
Av Øivind Eriksen
Historisk racing får sakte, men sikkert
mer fokus i bilsport-Norge i kjølvannet av
at FIA (Det internasjonale bilsportforbundet) har tatt vare på den «gode gamle
Tiden» gjennom å gjenskape konkurranse reglementet slik det var på den tid.
– Ole Kristian Stenslet, leder av rallygruppa i NMK Aurskog-Høland og selv
svoren tilhenger av historisk racing, med
sin 1970-modell Ford Escort, jobber
knallhardt for å få så mange som mulige
historiske biler på startstreken i årets
Aurskog-Høland Rally.
– Dette rallyet er i år plukket ut som et
prioritert rally for historiske biler, forteller
han. Hvor mange han få på startstreken i
klasse 15, forbeholdt slike biler, vet han
ikke helt ennå, men han håper på et tosifret antall.
Alle biler som stiller til start, skal være
godkjente for at de er i henhold til tidsriktige regler. Her er det foten ned for moderne nyskapninger. Alt skal være i tråd
med den tiden de representerer, forteller
Stenslet som selv stiller på startstreken.

– Jeg får ta min tørn på arrangørfronten
før og etter rallyet. Så får jeg representere
klubben min i den historiske klassen i
konkurransen, sier Ole Kristian Stenslet.

FOR ESCORT 1970-MODELL. Dette er
en av bilene som stiller til start i klassen
for historiske rallybiler. Bak ratgtet finner
vi arrangørklubbens egen Ole Kristian

Stensleth som også er leder av klubbens
rallygruppe. Foto: Privat

Båstad - Herskapelig eiendom med store muligheter
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Viktig å tenke sikkerhet
For å kunne arrangere rally er et
hovedfokus på sikkerhet avgjørende.
Tor Slemdal sikkerhetssjef for deltakere og publikum, holder fokus på
disse viktige oppgavene.
Tor Slemdal er ny i denne posisjonen, han
er rallyfører/deltaker gjennom mange år,
funksjonærsjef i flere år i Aurskog-Høland
Rally og generelt en kapasitet for klubben
og dette løpet! Han har flere gode råd til
deg som tilskuer for at arrangementet skal
foregå på en trygg måte;.
– For dere som skal ut i skogen er det
viktig å være ute i god tid Hvis du skal følge
en etappe fra skogen er det viktig å være
på plass i god tid før første deltaker er ventet til start! Sykler og barnevogner er det
klare restriksjoner på. Disse skal ikke være
under forflytning etter at etappen er startet,
og generelt er det ikke tillatelse til å ha
disse med inn på etappene.
– Det er viktig å følge henvisningene fra
vaktene, DE er der for DIN sikkerhet, sier
Tor Slemdal.
Før løpet stater vil noen biler kjøre igjennom, det er løpets sikkerhetskontrollant
som kommer først etter stengingen. Han
sjekker sikkerhets opplegget for publikum
og for deltakerne. Han kan påpeke det han
ser, og mener ikke er sikkert, hans pålegg
er definitive og må følges. – Sperrebåndene
viser hvor publikum IKKE skal være.
Førerne benytter og disse båndene, derfor
er det svært viktig at disse ikke røres. For at
vi skal unngå enhver uheldig situasjon/ulykke ber vi om at publikum må vurdere og
tenke seg om før de finner «den» plassen!

Sjekk RALLYVETTREGLLENE som står ved
siden her, oppfordrer sikkerhetssjefen.
Følg med på bilene
Når sikkerheten er godkjent kommer tre biler merket med K1, K2 og K3. Disse bilene
kommer fort. Så det er ikke bare rallybilene
som har høy hastighet i løypa.
– Den første bilen sjekker at alle vakter
er på plass og at publikum står der de skal.
Bil nummer to er vanligvis hos oss en
uniformert Politibil fra Aurskog-Høland
Lensmannskontor. Denne sjekker videre
publikumssikkerheten. Den tredje bilen
kjører i høy hastighet, og sjekker og om alt
er klart. Hovedmålet for oss som arrangør
er at det skal være trygt for dere å se på
Aurskog-Høland Rally konstaterer Slemdal.
Fem minutter etter K 3 kommer den første
deltakerbilen, da skjer det meste mye raskere enn K bilene. Det normale er at det
kommer en bil ca hvert minutt, men deltakerne kan kjøre av og komme i gang, andre
kan bli tatt igjen så HUSK at dere hele tiden
tenker sikkerhet og ikke beveger dere i løypa. Det kan bli sperringer som hindrer biler
å komme frem. Da kan det fort gå tid før det
plutselig kan komme mange rett etter hverandre. Så det er svært viktig at publikum
ikke beveger seg ut på veien/traseen før bil
merket med oppsamler har passert. Først
når denne bilen har passert er etappen over
og veien er åpnet for vanlig ferdsel.

Rallyvettregler
1. Respekter skilt og avsperringer. Områder som ikke
er merket som publikumsområde må ansees som risikoområde.
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 avstand til veien og følg bilene 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 rallybilene varierer.
9. Barnevogn, akebrett, sykler 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.

Tenker dere sikkerhet når dere ferdes ute
ved og rundt etappene, får vi et trygt og
morsomt rally avslutter Tor Slemdal.

Urvassveien 14, 1954 Setskog

63 85 61 08

Telefon: 95 25 90 22
www.b-s-regnskap.no
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Månedens kupp
ÁLVK

XJJ

Døgnleie 959,1,7

tonn

Døgnleie 1499,-

Døgnleie 639,-

Døgnleie 1499

Stub
befr
es

Døgnleie 999,-

HU

13,5

met
er

Døgnleie 1499,-

Alle priser er eks mva, frakt & forsikring. Bestill direkte på http://merliservice.no/

GRAVING - MASSETRANSPORT - AVFALLSCONTAINERE

TLF. 45 29 14 12
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Målet er å leve av motorsport
Ambisjonene er klare hos Emil
Heyerdahl (16 år) fra
Bjørkelangen, nå inne i sin andre
sesong som Formel-fører.
Av Øivind Eriksen
14 år har gått siden han for første gang
satt og holdt i rattet på noe som duret og
gikk ? gressklippertraktoren på gården i
Trøgstad der familien bodde.
– Ja, han hadde tidlig sansen for det
som brumma, sier far Erik, med en karriere innen rallycross/bakkeløp bak seg –
og ikke direkte misfornøyd med at poden
også ble bitt av motorsportbasillen.
– Visst er det moro. At han etter hvert
har fått klare og store ambisjoner er også
hyggelig, og utfordrende, men hele familien står bak, sier Erik. Familien består i
tillegg til Erik og Emil av mamma Hege
og yngstemann Lukas på seks år, som er
klar for å følge i storebrors fotspor og har
allerede fått klargjort sin første gokart.
Sesongstarten i STCC supportklasse;
Formel STCC ga ny næring til drømmen
om å være bilsportutøver på heltid, selv
om Emil vet at veien er lang og svingete.
Etter tre seiere og en andreplass i de to
første rundene er han i klar ledelse i poengsammendraget.
– Det var deilig å få belønning for all
jobbingen med bilen i løpet av vinteren
og den treningen jeg selv har drevet, sier
10-klassingen på Bråte skole i Søndre
Høland. Han debuterte i den svenske
STCC-serien i fjor, som yngstemann og
læregutt, men kjørte seg likevel til en

pallplassering i et av løpene. I år har han
definitivt tatt et steg videre. Samtidig er
han med på i et nyopprettet norsk lag på
tre førere, Team Greenpower. Og til høsten starter på idrettslinjen Bjørkelangen
videregående skole.
For far og sønn Heyerdahl var det naturlig å ta steget over til formelbil så
raskt han kunne.
– Utviklingen i bilsporten går mot stadig yngre og yngre førere som hevder
seg i toppen. Derfor så vi det som viktig
å komme i gang med bilkjøring raskest
mulig, forteller pappa Emil.

Den tilbakelagt gokartkarrieren ar også
innholdsrik, med blant annet VM-start i
Bahrain og to år som utplukket norsk representant i FIA Accademy-serien i gokart.
At bilkarrieren starter i Formelklassen,
innebærer ikke at det blir her den ambisiøse bjørkelangenkaren kommer til å fortsette.
– Tida vil vise, men formelerfaringen
er fin å ta med seg også innen andre
grener av bilsporten. Det har vi sett
mange eksempler på tidligere. Men akkurat nå er det STCC og Formel support
det dreier seg om. Så får vi sette oss ned

Emil Heyerdahl har fått en knallstart i
STCCs Formel-support serie, og 15åringen har klare ambisjoner for satsingen. Foto: Øivind Eriksen
til høsten, evaluere og se framover, sier
Emil og titter på pappa Erik, som nikker,
og føyer til;
– Og ikke minst kalkulere og se hvilke
budsjett vi kan satse fra videre.
Dessverre er økonomien den største utfordringen vår.

Aurskog-Høland
FrP
PARTIET SOM LIKER FART OG SPENNING
Bli medlem
www.frp.no

boligforvaltning - fakturering - lønn
regnskapsføring - selvangivelse
skatt og moms - årsregnskap mm.
Telefon:63 85 00 61- wenche@ostlidregnskap.no
Nordre Bliksrud vei 4, 1940 Bjørkelangen

MandagFredag

7-23

Lørdag

8-21

63 85 50 30
kiwi.bjorkelangen@kiwi.no
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Ekspresslevering av pakker helthjem
før frokost 6 dager i uken
21:00

07:00

Vi leverer dine netthandelspakker
med avisbudene helthjem
- enklere blir det ikke

- raskere, oftere, enklere

Varme og Kjøl
Bjørkelangen
Mandag-Fredag 10-20
Lørdag 10-18
:b¬jc]n]a]f)0$)1,(:b¬jc]dYf_]fLd^2.+0-,.((

Varmepumper • Aircondition
• Vannbåren varme
• Luftavfuktere
• Kjøl og Frys
• Storkjøkkenutstyr
Varme og Kjøl

930 28 551
svein@varmkjol.no
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Bjørkelangen Næringspark
MS 261 C

MS 231

Veil. 8.490,-

Veil. 5.490,-

6.990,-

3.990,-

FS 131

Veil. 5.490,-

4.790,-

I MOW 422P

Veil. 13.490,-

12.490,-

RE 129

Veil. 3.990,-

3.690,-

• Fagmessige reparasjoner av bilskade • Lakkering
• Bilglass • AC-service • Bilutleie
Bjørkelangen - Tlf. 63 85 70 30

Leverandør av verksted- og forbruksmateriell siden 1990

FS 38

Veil. 2.150,-

1.690,-

MAXBO SKANSEN

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

Følg oss på Facebook
Totalleverandør av
byggevarer
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Bjørkelangen Næringspark

69
HØYTRYKKSVASKER
MED PÅ KJØPET
HUSQVARNA
AUTOMOWER 105

Automower 105

10.999,Shell 7-Eleven
Bjørkelangen
Tlf. 63 85 66 95

Automower 315

17.999,- Automower 310 15.299,-

TRIMMER MED PÅ KJØPET
HUSQVARNA AUTOMOWER
X-LINE-SERIEN

i
n
’
r
e
k
i
Elektr
d
n
a
l
ø
H
Aurskog

Automower 430X 28.499,-

;b[ajh_ia[
_dijWbbWi`ed[h_Xeb_]
e]d©h_d]iXo]]
:WjW_dijWbbWi`ed[h
Automower 315X 21.499,- Automower 450X 36.999,Priser inkl. mva

NYec\ehjicWhj^ki
FWdWied_YlWhc[fkcf[hbk\j%bk\j

www.slorbak.no
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Rallydepotet vil gi liv og røre i næringsparken
Bjørkelangen næringspark, depotområdet for årets AurskogHøland Rally, har hatt en jevn og
stor vekst de siste årene.
Av Øivind Eriksen
I dag har næringsparken utviklet seg til
et område for bilbasert handel, og huser
blant annet virksomheter som annet
Europris, Norteam, Maxbo, Slorbak &
Thoresen (elektrobedrift),
AvanciaTreningssenter, Mekonomen,
Van-Line Norge AS, Vianor, Norasonde
AS, Eik Senteret, Westreng Maskin,
og siste nykommer; Plantasjen. Totalt

finnes et 30-talls virksomheter i næringsparken.
– Vanlig detaljehandelsvirksomhet
skjer i Bjørkelangen sentrum et par hundre meter lenger syd, og å få et slikt skille mellom handelsvirksomhetene er ideelt, mener næringsutvikler i AurskogHøland kommune, Erik Bakke.
– Dette utbyggingsselskapet er 100
prosent eietav Aurskog-Høland kommune, og har i dag et 40 talls dekar areal
klart for videreutvikling av næringsparken, samt andre områder rundt om i
kommunen.
– En ny gjennomfartsvei gjennom næringsparken på Bjørkelangen, er nå

under planlegging, og når den er på
plass, ser vi for oss at videreutviklingen
av området vil fortsette, og at
Bjørkelangen vil bli tilført nye virksomheter., sier styreleder Simen Solbakken.
Aurskog-Høland utbyggingsselskap har
fra starten i 1997 vært med på å utvikle
ca. 200 daa næringstomter og stått for
utbygging av ca. 15 000 m2 næringsbygg.

Foto: Aurskog-Høland kommune.
Bjørkelangen næringspark, depot for
årets rally, sett fra luften.

muligheter til både å gjøre lørdagshandel
og oppleve bilene og rallystemningen på
nært hold, sier mener næringsutvikler i
Aurskog-Høland kommune, Erik Bakke
og sier styreleder i Aurskog-Høland utbyggingsselskap Simen Solbakken.

Bjørkelangen næringspark blir depotområdet for kjørerne i Aurskog-Høland
Rally. – Dette er stedets område for bilbasert handel, så på Rallydagen er det

Fire verksteder til tjeneste!
Mekonomen har over 450 verksteder over hele landet.
Service

AC-kontroll

Reparasjoner

EU-kontroll

Diagnose

Firehjulskontroll

Ta service hos oss og få med

mobilitetsgaranti!
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!
Vi hjelper deg med det meste når
det gjelder bil. Ta kontakt med en av
om et godt tilbud eller mer
informasjon. Velkommen!

Nes Bil Årnes

Blaker Bil AS

Halsrud Bilservice

Bjørkelangen

Nedre Hagaveg 15 A
Tlf: 63 90 06 20

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

Aurveien 34,
1930 Aurskog
Tlf: 63 85 82 00

Nordre Bliksrud vei 8
Tlf: 94 14 12 48

Åpningstider

Åpningstider

Åpningstider

Åpningstider

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

Man - Fre: 08.00 - 16.30

Man - Fre: 08.00 - 16.00

Man - Fre: 08.00 - 16.00
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Online resultater: www.ahrally.no
RALLYRADIO: www.skruvatrallyradio.no

SS 9/11

Serviceplass
SS 10/12
Start, mål, base
Kjelle vgs

SS 2/6
SS 1/5

SS 4/8
SS 3/7
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Etappebeskrivelse 2018
SS1/5: Løken, 5,55 km:
Start kl. 09.24 / 11.24, stengt mellom kl. 07.30 – 13.00
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 av Løken.

SS2/6: Fjeldsdalen, 3,50 km:
Start kl. 9.44 / 11.44, stengt mellom kl. 07.30 – 14.00
Tilbake fra hvilen! Fjeldsdalen er tilbake på kartet og byr på de samme godbiten som før. En rask start før det stuper ned i dalen og fort
opp igjen. Her byr veien på raske partier med mye fine kombinasjoner
av svinger.
Dårlig med parkering ved start og mål. Mye fine publikumsplasser
langs prøven.

SS3/7: Hemnes, 7,36 km:
Start kl. 10.04 / 12.04, stengt mellom 08.00 – 14.30
Full fart fra start på grusvegen over Tønneberg til Bråte skole i
Hemnes sentrum. Asfalt herifra til Nordre Enger hvor det etter et meget raskt parti, knekker trangt inn på grus igjen mot mål. Kjempefine
plasser i sentrum av Hemnes og ved Nordre Enger for publikum. Lite
parkering ved start og mål.

SS4/8: Østrengkroken, 3,93 km:
Start kl. 10.23 / 12.23, stengt mellom 08.00 – 14.30
Etter noen års hviletid har vi på nytt finni fram Østrengkroken, kanskje
mest kjent for publikummet som omkranser løypa. Nytt er starten, fra
Hjellebøl 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 Øst til Sandemtorvet.

SS 9/11: Øisjøen Nord, 11 km:
Start kl. 14.18 / 16.04, stengt mellom kl.12.00 – 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 10/12: Kjelle, 1,10 km:
Start kl. 14.59 / 16.45, stengt mellom kl. 13.00 – 19.00
PUBLIKUMSETAPPE!
Kjøres som i fjor, starter like etter Haugrim og går i mål bak sagbruket
på Kjelle Vgs 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 start, det er egne parkeringsplasser for hele
området ved skolen, men noe begrenset. Merket adkomst til publikumsplassene.

Service: Serviceveien Blixsrud Industriområde kl. 13.22
(25 minutter) Regulering før service på Bjørkelangen
Videregående skole (BVS)

Følg vaktenes anvisninger og vis hensyn til dyrka
mark. Tenk dere om når dere parkerer, det er
andre som og gjerne vil se rally.
Feilparkerte biler inne på etappene fjernes for
eiers regning og risiko. Vi ber om at vaktenes
anvisninger blir fulgt og at vi tenker på oss alle
som liker å være ute å se på RALLY.
VELKOMMEN!

Byggimpuls
www.byggimpuls.com

Tlf. 991 12 525

Transport • Graving
Montering av renseanlegg

Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9
1 Anders Grøndal
Asker og Bærum Motorsport
Roger Eilertsen
Asker og Bærum Motorsport
2 Frank Tore Larsen
NMK Modum & Sigdal
Gøril Nørstebø Undebakke
NMK Nore og Uvdal
Total antall startende i gruppen: 2

Ford Fiesta R5
Anders Grøndal
Ford Fiesta R5
Frank Tore Larsen

Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9
3 Oddbjørn Røed
NMK Sandefjord
Haakon Sande
NMK Tønsberg
Total antall startende i gruppen: 1

Ford Fiesta R5
Oddbjørn Røed

Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9
4 Christian August Selmer
Asker og Bærum Motorsport
Anita Selmer
Asker og Bærum Motorsport
5 Svein Frustøl
KAK
Eirik Spilling
NMK Konsmo
6 Arnt Gustav Olsen
Asker og Bærum Motorsport
Rune Eilertsen
Øvre Østfold Motorsport
7 Runar Pedersen
Asker og Bærum Motorsport
Stine M. Klemetsdal
Asker og Bærum Motorsport
8 Martin Nygård
KNA Kongsvinger
Jørgen Eriksen
KNA Solør
Total antall startende i gruppen: 5

Ford Fiesta R5
Christian August Selmer
Ford Fiesta R5
Svein Frustøl
Ford Fiesta R5
Arnt Gustav Olsen
Subarue Impreza
Runar Pedersen
Subaru STI
Martin Nygård

Useedede førere. Klasse 1-9
9 Harald Larsen
10 Lars Martin Stensbøl
Mads Ola Stensbøl
11 Håkon Sveen Frøslid
Marius Fuglerud
12 Morten Storsveen
Merete Storsveen
13 Andreas Wiik
Tormod Kvisler
14 Tor Arnt Hammersmark
Per Gunnar Aasen
15 Roger Rustand
Kristian Dokken Lauvlid
16 Axel Schiøtz
Thomas Schiøtz
17 Christoffer Bakke Pedersen
Lena Marie Kristensen
18 Kristoffer Bekkemellem
Marie Hofsløkken
19 Benjamin A. Ward
Simen Næss Hagen
20 Jonas Olsen
Petter Amundsen
21 Ole Martin Karlsen
Glenn Bråten
22 Steffen Storm-Olsen
Anders Ølstad
23 Thea Turvoll Lien
Anita Hvambsahl
Total antall startende i gruppen: 15

NMK Larvik
KNA Kongsvinger
KNA Kongsvinger
NMK Fluberg
NMK Drammen
KNA Varna
KNA Varna
NMK Hamar
NMK Hamar
KAK
KAK
KNA Kongsberg
NMK Modum og Sigdal
KNA Varna
NMK Follo
Asker og Bærum Motorsport
KNA Eiker
Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum Motorsport
KAK
Asker og Bærum Motorsport
KNA
KNA Varna
Asker og Bærum Motors
NMK Modum & Sigdal
KNA Kongsberg

Opel Kadett GSI
Petter Fausko
Volvo 242
Torbjørn Hjermstad
Ford Escort Mk1 TC
Ole Kristian Stenslet
Toyota Celica GT4
Erik Engen
Toyota Celica
Håkon Krogh

Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13
29 Kenneth Johnsrød
Asker og Bærum Motorsport
Eirik Borge
Asker og Bærum Motorsport
30 Bernt Kollevold
Asker og Bærum Motorsport
Ove Johnny Andersen
Asker og Bærum Motorsport
31 Tom Kristian Lien
NMK Modum & Sigdal
Trond-Håvard Østheim
NMK Hadeland
Total antall startende i gruppen: 3

Mitsubishi Evo IX
Kenneth Johnsrød
Mitsubishi Lancer Evo 9
Bernt Kollevold
VW Golf IV Kitcar
Tom Kristian Lien

Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13
38 Stian Brøderud
KNA Kongsvinger
Hans Petter Aarstad
KNA Kongsvinger
39 Kristian Svendsen
NMK Aurskog-Høland
Even Andreas Eng
NMK Aremark
40 Atle Redalen
NMK Nore og Uvdal
Knut Sigurd Brekke
NMK Nore og Uvdal
41 Olav Fredriksen
NMK Modum & Sigdal
Øyvind Hoff
NMK Kongsberg
Total antall startende i gruppen: 4
Useedede førere. Klasse 10-13
42 Bjørn Bækkevold
Dyre Erling Fredriksen
43 Magnus Engelbrektsson
Anders Fredriksson
44 Tom Slaastad
Roy Skaug
45 Øivind Lehre
Tom Kristiansen

Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum Motorsport
Mk Team Treske
Årjängs Motorklubb
KNA Kongsvinger
NMK Trøgstad
Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum Motorsport

09:00:00

NaA 2

09:01:00

NaB 2

09:03:00

NaC 2

09:04:00

NaC 2

09:05:00

NaC 3

09:06:00

NaC 3

09:07:00

A 3

09:08:00

A 5

09:09:00

A 5

09:10:00

A 5

09:11:00

B 1

09:12:00

B 3

09:13:00

C 2

09:14:00

C 3

09:15:00

C 5

09:16:00

C 5

09:17:00

C 5

09:18:00

C 7

09:19:00

C 7

09:20:00

C 7

09:21:00

C 8

09:22:00

A 15

09:23:00

A 15

09:24:00

B 15

09:25:00

C 15

09:26:00

C 15

09:27:00

NaD 13

09:33:00

NaD 13

09:34:00

NaD 11

09:35:00

MItsubishi EVO 6
NaE
Mats Lysen
Mitsubishi EVO R4
NaE
Mitsubishi Rally Team Norway
Subaru Impreza
NaE
Tony Caspersen
Volvo 940
NaE
Mats Peder Hvambsahl
Volvo 240
NaE
Kristian Furuseth
Volvo 940 EVO
NaE
Rune Kittelsen

Mitsubishi Lancer EVO 6 NaF
Stian Brøderud
Mitsubishi Lancer RS EVO 4 NaF
Kristian Svendsen
Mercedes 190e
NaF
Atle Redalen
Volvo 240
NaF
Olav Fredriksen

Mitsubishi EVI IX
Bjørn Bækkevold
Volvo 940
Magnus Engelbrektsson
Ford Escort MK1
Tom Slaastad
Subaru WRX STI
Øivind Lehre

09:02:00

NaC 2

Subaru Impreza STI
Harald Larsen
Renault Twingo R2
Lars Martin Stensbøl
Peugeot 208 R2
Håkon Sveen Frøslid
Renault Twingo R2
Morten Storsveen
Hyundai Accent WRC
Andreas Wiik
Subaru Impreza STI
Tor Arnt Hammersmark
Ford Fiesta R5
Roger Rustand
Subaru Impreza STI
Axel Schiøtz
Ford Fiesta R2
Christoffer Bakke Pedersen
Ford Fiesta R2
Kristoffer Bekkemellem
Ford Fiesta R2
Benjamin A. Ward
Ford Fiest ST
Jonas Olsen
Ford Fiesta ST
Ole Martin Karlsen
Ford Fiesta ST
Steffen Storm-Olsen
Ford Fiesta R1
Thea Turvoll Lien

Klasse 15. T.O.M. periode J (1990) etter FIA’s App. K
24 Petter Fausko
Asker og Bærum Motorsport
Steve Røkland
KNA Kongsvinger
25 Torbjørn Hjermstad
KNA Indre/Ytre Østfold
Atle Dyreng
KNA Indre/Ytre Østfold
26 Ole Kristian Stenslet
NMK Aurskog-Høland
Thea Frydenberg
Asker og Bærum Motorsport
27 Erik Engen
NMK Trøgstad
Linda Iren Tryland
NMK Trøgstad
28 Håkon Krogh
NMK Trøgstad
Hanne Krogh
NMK Trøgstad
Total antall startende i gruppen: 5

Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13
32 Mats Lysen
KNA Solør
Lena Lysen
NMK Elverum
33 Stein-Erik Brynildsen
NMK Gardermoen
Vemund Leivestad
NMK Aurskog-Høland
34 Tony Caspersen
NMK Aurskog-Høland
Kjell Pettersen
Asker og Bærum Motorsport
35 Mats Peder Hvambsahl
KNA Kongsberg
Kristian E. Hvambsal
KNA Kongsberg
36 Kristian Furuseth
KNA Kongsvinger
Stine Fagerli
KNA Kongsvinger
37 Rune Kittelsen
KAK
Pål Kittelsen
KAK
Total antall startende i gruppen: 6

NaA 2

13

09:36:00

13

09:37:00

13

09:38:00

10

09:39:00

10

09:40:00

10

09:41:00

13

09:42:00

13

09:43:00

10

09:44:00

10

09:45:00

A 13

09:46:00

A 10

09:47:00

A 11

09:48:00

B 13

09:49:00

46 Ole Kristoffer Gislerud
Rita Kristensen
47 Svein Tore Løvhøiden
Marius Eng
48 Kim Anders Nyhus
Anders Wangen
49 Torbjørn Eidså
Tommy Egeli
50 Lars Schmidt
Harald Faugstad
51 Rune Nilsen
Truls Solberg
52 Morten Gravermoen
Vilde Lindum Fjulsrud
53 Kristian Næss
Kenneth Myhre
54 Tor Bækkevold
Jeanett Haug
55 Lars Johan F. Strand
Jan Gunnar Hulthin
56 Ola P. Hovelsrud
Mats Bergseng
57 Oddvar Andersen
Carsten Andersen
58 Per Alvin Alm
Jo Ingve Alm
59 Stig Roar Holter
Herbjørn Haug
60 Mats Nygård
Johan Svendsen
61 John Erling Grav
Thomas Grønlund
62 Øystein Hansen
Per Eivind Eriksen
63 Tommi Kristiansen
Stian Kristiansen
64 Steffen Bjerknes
Ole Thomas Westby
65 Ruben Bjerknes
Jon Eirik Gårdhammer
66 Ståle Brastad
Vegard Hegle
67 Ståle Bårdseth
Marcus Bårdseth
68 Kristian Haugland
Kim Ingebretsen
69 Morten Sætren

NMK Nedre Hallingdal
KNA Eiker
KNA Kongsvinger
KNA Kongsvinger
KNA Kongsvinger
Asker og Bærum Motorsport
KAK
NMK Konsmo
NMK Larvik
NMK Larvik
Østfold Motorsport
Østfold Motorsport
NMK Modum & Sigdal
NMK Modum & Sigdal
Asker og Bærum Motorsport
Asker og Bærum Motorsport
KNA Eiker
KNA Eiker
KAK
KAK
NMK Fluberg
NMK Fluberg
NMK Moss
NMK Moss
NMK Gjøvik
NMK Gjøvik
KNA Solør Motorsport
KNA Solør Motorsport
KNA Kongsvinger
KNA Solør
Østfold Motorsport
Østfold Motorsport
NMK Larvik
NMK Larvik
NMK Hadeland
NMK Hadeland
NMK Nedre Hallingdal
NMK Modum & Sigdal
NMK Nedre Hallingdal
NMK Nedre Hallingdal
NMK Follo
NMK Follo
NMK Elverum
NMK Elverum
NMK Aurskog-Høland
NMK Hadeland
NMK Drammen

70 Mads Nordnes
KNA Kongsvinger
Alexander Conradi
Total antall startende i gruppen: 29

Mitsubishi EVO VI
B
Mitsubishi Rally Team Norway
Volvo 240
B
Svein Tore Løvhøiden
Volvo 240
B
Kim Anders Nyhus
Volvo 242
B
Torbjørn Eidså
Volvo 940 EVO
B
Harald Faugstad
Seat Ibiza Cupra GTI
B
Rune Nilsen
Subaru Impreza STI
C
Morten Gravermoen
Subaru Impreza
C
Kristian Næss
Mitsubishi EVO 5
C
Tor Bækkevold
BMW e36 325
C
Lars Johan F. Strand
Volvo 240
C
Ola P. Hovelsrud
Volvo 242
C
Oddvar Andersen
Volvo
C
Per Alvin Alm
Volvo 242
C
Stig Roar Holter
Volvo
C
Mats Nygård
Volvo 242
C
John Erling Grav
Volvo 242
C
Øystein Hansen
Volvo 240
C
Tommi Kristiansen
Ford Escort RS1800
C
Steffen Bjerknes
Ford Escort RS2000
C
Ruben Bjerknes
Nissan Almera GTI
C
Ståle Brastad
Honda Civic VTI
C
Ståle Bårdseth
Peugeot 306 GTI
C
Kristian Haugland
Opel astra
C
Morten Sætren
Nissan Almera
C
Mads Nordnes

Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere
71 Patrik Fredriksson
Fryksdalens MK
Alexander Glavsjø
Fryksdalens MK
72 Dagfinn Skullerud
NMK Aurskog-Høland
Andreas Skullerud
NMK Aurskog-Høland
73 Johan Brekke
NMK Nore og Uvdal
Jonas Hvambsal
KNA Kongsberg
74 Lars Engen
NMK Hamar
Morten Karset
NMK Hamar
75 Gjermund Skålerud
NMK Aurskog-Høland
Tove Andresen
NMK Aurskog-Høland
76 Andreas Hvambsahl
KNA Kongsberg
Jakob Hvambsahl Mikkelsen NMK Kongsberg
77 Stian Dahl
KNA Kongsvinger
Hanna Svendsen
KNA Kongsvinger
78 Rino Bækkevold
NMK Aurskog-Høland
Rune Kirkeby
KNA Lillehammer Motorsport
79 Simen Øverby
KNA Kongsvinger
Christoffer Engelstad
KNA Kongsvinger
80 Andreas Amundsen
NMK Aurskog-Høland
Thea Martine Oppegård Vestli KNA Kongsvinger
81 Lars-Jonas Ytterlid
NMK Ålesund
Magnus Bjørlykke
NMK Ålesund
82 Vetle Braskerud
KNA Kongsvinger
Marte Lystgård
KNA Kongsvinger
83 Alexander Eng
NMK Aremark
Sebastian Huse
NMK Aremark
84 Odd Anders Gjester
KNA Kongsvinger
Tina Jeanette Olsen
KNA Kongsvinger
85 Helene Skau Andersen
Østfold Motorsport
Nina Nesmoen
Østfold Motorsport
86 Tor Helge Snøan
NMK Støren
Eirik Snøan
NMK Støren
87 Bjørn Svensberget
KNA Kongsvinger
Merete Myrstad
NMK Aurskog-Høland
Total antall startende i gruppen: 17

Volvo 940 voc
Patrik Fredriksson
Volvo 240
Dagfinn Skullerud
Volvo 240
Jonas Hvambsal
Volvo 940
Lars Engen
Volvo 240
Gjermund Skålerud
Volvo 240
Andreas Hvambsahl
Volvo 940
Stian Dahl
Volvo 240
Rino Bækkevold
Volvo 240
Simen Øverby
Volvo 940
Andreas Amundsen
Volvo 940
Lars-Jonas Ytterlid
Volvo 940
Vetle Braskerud
Volvo 940
Alexander Eng
Volvo 240
Odd Anders Gjester
Volvo 940
Helene Skau Andersen
Volvo 244
Eirk Snøan
Volvo 242
Bjørn Svensberget

Klasse 19. Debutanter
88 Are Tørnby
Raymond Braaten
89 Espen Berglund
Margit Berglund Rødås
90 Åge Hansen
Trine Opsahl
91 Martin Lien Moen
Stian Kristiansen
Total antall startende i gruppen: 4

NMK Aurskog-Høland
NMK Aurskog-Høland
KNA Solør Motorsport
KNA Solør Motorsport
NMK Aremark
NMK Aremark
NMK Aurskog-Høland
NMK Aurskog-Høland

Volvo 242
Are Tørnby
Opel Ascona B
Espen Berglund
Renault Clio
Trine Opsahl
Volvo 940
Martin Lien Moen

Klasse 20. Ungdom
901 Jacob Lyseng
Vegard Halland
902 Ola Jr Nore
Jørgen Nordhagen
903 Philip N. Bakken
Vegard Myrli
904 Marcus Lundhaug
Roy Tangen
Total antall startende i gruppen: 4

NMK Hønefoss
NMK Nore og Uvdal
NMK Modum & Sigdal
NMK Hadeland
KNA Kongsvinger
KNA Kongsvinger
KNA Kongsvinger
KNA Kongsvinger

Renault Clio
Jacob Lyseng
Ford Fiesta ST
Jørgen Nordhagen
Ford fiesta st
Philip N. Bakken
Nissan Almera
Marcus Lundhaug

TOTALT ANTALL STARTENDE I LØPET: 95

Online resultater www.ahrally.no

13

09:50:00

10

09:51:00

10

09:52:00

10

09:53:00

10

09:54:00

11

09:55:00

13

09:56:00

13

09:57:00

13

09:58:00

10

09:59:00

10

10:00:00

10

10:01:00

10

10:02:00

10

10:03:00

10

10:04:00

10

10:05:00

10

10:06:00

10

10:07:00

11

10:08:00

11

10:09:00

11

10:10:00

11

10:11:00

11

10:12:00

11

10:13:00

11

10:14:00

A 17

10:15:00

B 17

10:16:00

B 17

10:17:00

B 17

10:18:00

B 17

10:19:00

C 17

10:20:00

C 17

10:21:00

C 17

10:22:00

C 17

10:23:00

C 17

10:24:00

C 17

10:25:00

C 17

10:26:00

C 17

10:27:00

C 17

10:28:00

C 17

10:29:00

C 17

10:30:00

C 17

10:31:00

D 19

10:32:00

D 19

10:33:00

D 19

10:34:00

D 19

10:35:00

U 20

10:36:00

U 20

10:37:00

U 20

10:38:00

U 20

10:39:00

