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Løpets leder

Velkommen til oss

NMK Aurskog-Høland kan endelig ønske alle velkommen til Aurskog-Høland
Rally uten restriksjoner. Aurskog-Høland
Rally har igjennom 30 år laget en folkefest, som geografisk er spredt over
vår vidstrakte kommune.

Igjen har NMK Aurskog-Høland
invitert til Rally NM. 11. juni skal de
arrangere en folkefest for alle de som
liker rally.

Løpet har de senere årene blitt kjørt i
store deler av kommunen. I år flytter vi
lenger nord og hoveddelen blir kjørt i
området rundt Mangen. Løpet går innom både Nes og Eidskog kommuner.
Dette er gjort for å gi deltakerne andre
utfordringer å bryne seg på, veier som
ikke har blitt kjørt i dette årtusen. Selv
om vi flytter oss nordover, vil
Kjelleetappen rett utenfor Bjørkelangen
sentrum bli kjørt som vanlig. Her er det
god plass og lett adkomst fra Lierfoss og
fra Bjørkelangen sentrum.
Start og mål vil bli på Bjørkelangen
Sportshall og serviceplassene vil bli
spredt ut på Bjørkelangen. Bjørkelangen
Sportsforening har i alle år vært en viktig
samarbeidspartner for klubben, og vi er
glade for at vi kan få bruke de flotte
lokalene i BSF’s klubbhus til å gjennomføre løpet, med base og start/mål.
Så må klubben få takke både Høland
og Setskog Sparebank og AurskogHøland Kommune for den gode støtten
vi får hvert år.

I forbindelse med Frivillighetens år
2022 må jeg spesielt få takke alle de
frivillige som gjør det mulig å kunne
arrangere dette løpet år etter år. Dere
gjør en fantastisk jobb! Tusen takk!
Jeg vil oppfordre alle publikummere
til å ferdes med forsiktighet og vise
hensyn til skog og mark, samt private
eiendommer. Tenk på skogbrannfaren.
Husk også at dyrket mark ikke skal
tråkkes ned. Forlat stedet i den stand,
eller gjerne bedre enn da du kom.
Vaktene langs etappen er der for din
sikkerhet. Følg deres henvisninger og
rally vil bli en god opplevelse for oss alle!
Så med det, er det bare for meg å ønske
alle velkommen til Aurskog-Høland Rally!
Ole Gunnar Sundbolien Hoel
Løpsleder

Arrangør: NMK Aurskog-Høland

For første gang siden 2019 skal vår lokale avdeling av Norsk Motor Klubb (NMK)
igjen arrangere et fartsfylt rally. Det motorsportsmiljøet vi har i kommunen, har
mange dyktige mennesker og det gjøres
mye god innsats gjennom hele året for å
være klare til et slikt arrangement.
Motorer og motorsport er noe som
engasjerer mange og er populært hos
oss. Enten det gjelder motorcross, motorsykler eller enduro er det mange her
som er interessert. Arrangementet er
også det største i vår kommune og vi er
derfor stolte av å få være vertskommune
for denne spennende begivenheten.
Rally 2022 NM forutsetter at mange
frivillige setter av fritiden sin for å bidra.
Vi skal ha et sikkert arrangement og det
krever mye forberedelser og mange vakter. Måten dette drar folk sammen på fra
alle delene av vår store kommune og fra
alle samfunnslag er noe vi må verne om,
spesielt nå etter to år hvor vi har vært
tvunget til å være fra hverandre.
Under pandemien har alle lojalt fulgt
de påbud som har vært gitt.
Nedstegning og opp¬fordring om liten
sosial omgang har vært fulgt, og fremdeles vises samhold og solidaritet med de
som trenger det i en urolig tid. At vi nå
kan samle oss om et arrangement og

hygge oss i fellesskap er noe vi alle har
savnet. Rally NM er en ypperlig mulighet
for akkurat dette, og det er noe kommunen setter stor pris på. Nå skal vi lette
blikket fra skjermene og bekymringene
våre en liten stund, og kose oss med rally og folkefest.
Som ordfører vil jeg si takk til alle dere
som står på for å arrangere dette. Takk til
alle dere som er utøvere og velkommen
skal dere alle være som vil besøke vår
flotte kommune for å følge med løpet.
La oss samle oss, slappe av og la rallysjåførene trykke litt ekstra på gassen
for oss alle.

Gudbrand Kvaal
ordfører

HOVEDFUNKSJONÆRER:
Løpsleder
Ass. Løpsleder/
Presseansvarlig v/ulykke
Ass. Løpsleder/Base
Løpssekretær
Sikkerhetssjef
Ass. sikkerhetssjef 1
Ass. sikkerhetssjef 2
Løypesjef
Ass. Løypesjef
Funksjonærsjef
Ass. Funksjonærsjef
Ass. Funksjonærsjef
Teknisk kontrollsjef
Serviceplass/ Miljøansvarlig
Utregnersjef
Sambandssjef
Førstehjelp / Ambulanser
Deltakerkontakt
Jury:
Leder:
Medlemmer:

NBF`s sikkerhetskontrollant

Ole Gunnar Hoel

936 02 005

Harald Bogstad
Stig Rune Kjernsli
Stine Wangen
Nils Henry Trovåg
Jørn Madsen
Arne Nygård
Sivert Wallander
Øistein Basmoen
Thomas Berglund
David Norli Myraas
Bernt Øystein Vormeland
Haakon Braathen

922 57 312

Anders Urke Hofseide
Arne Nygård
Mysen Røde Kors
Geir Sund

416 11 331
92894503

98812501
92234712
98102652

401 02 255

90041260
47328749

Ronny H. Hansen
Per Gunnar Aarnes
Børger Brænd
Bjørn Erik Aasen

Tid, Sted og Tlf. Løpsdagen
RALLY Sentrum:
BSF Bjørkelangen Idrettshall, Bjørkelangen
Tid: Lørdag 11. juni. Start kl. 09.00
Telefon: 922 57 312 / 416 11 331 (sekretær)
NMK Aurskog-Høland
takker allle privatpersoner,
offentlige myndigheter,
lag og foreninger som har
bidratt til at vi kan
gjennomføre dette løpet.

Leder NMK A-H
Da kan vi igjen ønske velkommen til
Aurskog-Høland Rally, nr. 31 i rekken
og igjen NM runde.
Etter to år med pandemi og restriksjoner
er det gledelig med Rallyavis og igjen
kunne oppfordre publikum til å komme
seg ut på fartsprøvene å få oppleve
denne fartsfesten på nært hold.
NMK Aurskog Høland har endelig full
terminliste for alle sine grener. Store og
viktige oppgraderinger på Eksismoa
Motorpark nærmer seg ferdig så nå er
det muligheter for å oppleve fart og
spenning på både 2 og 4 hjul gjennom
sesongen.
Årets rally byr på spektakulære fartsetapper som kommer til å bli spennende
for både førere og kartlesere. Dette
kommer garantert til å bli severdig for
publikum også. Følg anbefalingene
fra arrangør og sikkerhetsvakter. Tenk

sikkerhet for deg selv og andre. God tur
på Skogen.
Må igjen få rette en stor takk til våre
samarbeidspartner, løpsledelsen og
funksjonærstaben.
Lykke til og GODT RALLY alle sammen.
NMK Aurskog-Høland
Per Egil Moseby
Leder

Ved ulykker/meldinger om ulykker benytt
dette nummer:

919 90 895

Rallyavisen 2022
Utgitt av NMK Aurskog-Høland og Grafisk Service
Redaktør: Bernt Øystein Vormeland
Redaksjonelt stoff: Øivind Eriksen
Grafisk Produksjon: Grafisk Service, 1940 Bjørkelangen
Distribuert av Amedia Distribusjon
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Banken – viktig støttespiller

NKM Aurskog-Høland er en viktig
brikke i Aurskog-Hølands rike aktivitetstilbud, fastslår prosjekt- og
markedskonsulent Bjørg Lunder i
Høland og Setskog Sparebank.
Av Øivind Eriksen
Med unntak av noen småflørter i yngre år,
har den lokale sparebanken vært en av
motorklubbens viktigste støttespillere
gjennom klubbens 54 år. Lite tyder også
på at det blir noen snarlig skilsmisse.
– NMK Aurskog-Høland er en ryddig og fin
klubb som vi setter pris på å være hovedsponsor for, noe det langvarige samarbeidet vårt bekrefter, sier Bjørg Lunder. Nå
teller både hun og NMK Aurskog-Høland
ned til at årets Aurskog-Høland Rally og
NM-runde setter i gang 11. juni.

Rally – tradisjoner og motorfest
– Fartsfesten har blitt en tradisjon og en
boost, både for oss, NMK Aurskog-

Høland og alle motorinteresserte, det
være seg både lokale og tilreisende, sier
Bjørg Lunder. Hun har selv vært på plass
ved utallige rallyer gjennom årene og har
også fått en liten følelse på hvordan idretten fungerer fra innersiden. Det skjedde da
hun for en del år siden fikk være en prøvetur på publikumsetappen i Bjørkelangen
sentrum med en av klubbens legender,
Holm Jacob Matheson bak rattet i hans
legendariske ,og den dag i dag stadig like
illsinte, Ford Escort.
– Det var heftig. En A-ha-opplevelse. Det
er stor idrett disse utøverne bedriver bak
rattet.

IDRETTSSTIPEND: NMK Aurskog-Hølands mangeårige hovedsponsor, Høland og
Setskog Sparebank, deler årlige ut idrettsstipender. Her er det et av NMK
Aurskog-Hølands unge talenter, enduroutøver Benjamin Glestad Bernhus som
har fått prisen av banksjef John Sigurd Bjørknes og markedskonsulent Bjørg
Lunder. Foto: Øivind Eriksen.

og håndball. Det er flott at ungdommen
har valgmuligheter, og i det bildet er NMK
Aurskog-Høland en viktig faktor, sier
Lunder som uttrykker beundring for alle de
entusiastene som står på året rundt til
barn og unges beste, både i motorklubben og hele det lokale idrettsliv.

Deler ut idrettsstipender
Har stort fokus på frivilligheten
Idretten og frivilligheten er da også noe
banken har solid fokus på.
– Aurskog-Høland er en kommune som
har et bredt og godt idrettsliv med over 20
idrettslag som tilbyr ulike aktiviteter, noe
som er viktig da alle ikke føler seg tiltrukket til de tradisjonelle ballidrettene fotball

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

Gjennom 15 år har også Høland og
Setskog Sparebank delt ut årlige idrettsstipender til unge talenter med høye ambisjoner, og dermed vært en bidragsyter til å
gi både en økonomisk håndsrekning og
ytterligere inspirasjon på veien mot målene. I påsken ble for ble for eksempel en
av stipendvinnerne, Simon Kolstad

Claussen fra Setskog, nummer to i
verdenscupen i skyting i Brasil.
- Stipendene har gått til utøvere i en rekke
idretter, og utøvere fra motorklubben er
det flere av blant stipendvinnerne, forteller
Bjørg Lunde. Hun og banksjef John Sigurd
Bjørknes er også ofte fast inventar på årsmøtene til lagene de er hovedsponsor for.
– Vi synes det er viktig. Det gir oss muligheten til å møte en del av medlemmene
face til face, samtidig som vi får et bedre
innblikk i lagenes indre liv. Idretten er viktig
for ungdommen, viktig for kommunen og
viktig for oss. Derfor setter i pris på at vi
kan bidra som vi gjør lokalt, avslutter Bjørg
Lunder.
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90 år med Norges Bilsportforbund
I 90 år har norsk bilsport vært
organisert under det som vi kjenner
som Norges Bilsportforbund.
I 1932 ble forbundet stiftet, da som
Nemden for Automobilsport i
Norge. Men det var faktisk 20 år
etter det første isbaneløpet ble
arrangert i 1912.
Av Hallgeir Raknerud

Det var i Kongelig Norsk
Automobilklub (KNA) norsk bilsport
oppstod, og det var KNA som arrangerte det første løpet i Norge, et isbaneløp 25. februar 1912. Et løp
som må betegnes som en fiasko.
Isen brast da det var altfor mange tilskuere som strømmet til
Bunnefjorden utenfor Oslo. Det ble
nærmest et kaos, og KNA måtte love
ikke å annonsere, men nærmest holde det hele hemmelig neste gang
man skulle ha billøp.
Etter hvert var det flere enn KNA
som fattet interesse for bilsport.
Norsk Motor Klubb (NMK) ble stiftet i
1916. I 1924 oppstod Norges
Automobil-Forbund (NAF), og i 1932
inviterte KNA med NMK og NAF på å
stifte Nemden for Automobilsport i
Norge. Etter hvert ble også organisasjoner som MA (Motorførernes
Avholdsforbund), Amcar, Landsrådet
for Motorhistoriske kjøretøyklubber
(LMK) og Frittstående
Motorsportklubber (FMK) med i forbundet.
Grand Prix-stjerne
Allerede på 30-tallet gjorde Eugen
Bjørnstad norsk bilsport kjent internasjonalt. Bjørnstad kjørte Grand
Prix-løp med både Bugatti og Alfa
Romeo rundt i Europa. Dette var forløperen til det vi dag kjenner som
Formel 1, og Bjørnstad vant flere
løp.
Etter hvert ble rally en stor norsk
gren. Da Per Malling og Gunnar
Fadum vant Rally Monte Carlo i
1955 var det både oppsiktsvekkende
og stort. Oppsiktsvekkende fordi de
norske amatørene beseiret fabrikksteam og antatt sterkere konkurrenter. Stort fordi Rally Monte Carlo den
gangen var det største og mest

anerkjente når det kom til rally. Det
var ikke Rally-VM før på 70-tallet.
Rally Monte Carlo var som et VM, og
verken Petter Solberg, Andreas
Mikkelsen, Mads Østberg eller andre
nordmenn har gjentatt bedriften fra
1955.
På 70-tallet ble det innført ralystopp
i Norge. Forbudet mot rally kom
etter et lite uhell under et løp, og
skulle sette norsk rally på vent i
mange år.
Men Norsk Bilsport stoppet ikke
opp. Under rallystoppen oppstod
Rallycross. Snart dukket Martin
Schanche opp på stjernehimmelen
og ble Europamester i rallycross hele
seks ganger i perioden 1978 til 1995.
I kjølvannet av Schanche dukket det
opp en rekke norske rallycrossførere
som gjorde det skarpt i EM. Egil
Stenshagen, Bjørn Skogstad, Eivind
Opland, Ludvig Hunsbedt, Sverre
Isachsen og Andreas Bakkerud er
alle norske Europamestere i rallycross. Da grenen fikk VM-status i
2014 ble Petter Solberg tidenes første verdensmester i rallycross. Norge
ble en stormakt innenfor rallycrossen, og den legendariske EM-runden
på Lyngåsbanen ved Drammen ble
en institusjon. Nå i år kjøres EM og
VM i rallycross på Lånkebanen ved
Stjørdal, med flere norske deltagere.
Senest i 2021 ble Andreas Bakkerud
Europamester i rallycrossens toppklasse, Supercar.
Bilcross
På 80-tallet oppstod det som i dag
er den store breddegrenen i norsk
bilsport, nemlig bilcross. En forenklet
utgave av rallycross der bilenes
kostnad holdes nede av et budsystem som gjør at hvem som helst
kan legge inn bud på biler etter løpet
og være med i trekningen om å få
akkurat den bilen du har lagt inn bud
på. Det er rundt 2.500 bilcross-førere
i Norge i dag.
Ved siden av rallycrossen og bilcrossen vokste også interessen for baneracing i Norge på 90-tallet. Det vil si
kjøring på asfaltbaner. Rudskogen i
Østfold, Vålerbanen i Hedmark og
Arctic Circle Raceway ved Mo i Rana
tilførte norsk bilsport noe nytt. I jubi-

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var med på å feire Bilsportforbundets
90-årsjubileum og spiste kake sammen med forbundets president Finn-Eirik
Eilertsen.

leumsåret 2022 er racing en stor
gren i Norge med svært stort deltagerantall.
I det hele tatt ble det et stort oppsving for norsk bilsport på 90-tallet.
Aldersgrenser ble senket slik at vi
fikk samme forutsetninger som våre
naboer iblant annet karting (gokart).
Et lignende tilbud for de yngste på
grusbaner, crosskart, vokste frem.
Rallysporten var også i god vekst,
ikke minst takket være avgiftsfritak
for rallybiler. Dette var mye av årsaken til at det sportslige nivået i norsk
rally fikk et stort løft. Det ble langt rimeligere å importere fullblods rallybiler av høy klasse. Vi var på god vei til
å ta igjen våre svenske naboers nivå.
Fra bilcross til rallystjerne
I denne perioden dukket det opp to
brødre som skulle gjøre seg bemer-

ket i rallyløypene. Henning og Petter
Solberg fra Spydeberg i Østfold, gikk
veien fra bilcross, via rallycross og
bakeløp til å bli verdensstjerner i
rally. Petter fikk foran 1999-sesongen kontrakt med Fords fabrikksteam,
og det ble starten på en utrolig internasjonal karriere. I november 2003
sikret han Norges første VM-gull i
bilsport noensinne. Det var dagen da
unge som gamle satt som tente lys
på kanten av TV-stolen. Det var også
dagen da rallysendingen på TV hadde flere seere enn selveste cupfinalen i fotball på Ullevaal. 9. november
2003 var dagen da Norge fikk verdensmester i rally.
Denne dagen brakte Petter Solberg
rally opp på et folkesport-nivå, og
antall aktive rallyførere i Norge fikk
en markant økning.

Brødrene

Haneborg as

SKOGSDRIFT
TRANSPORT

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

AURSKOG-HØLAND RALLY 2022

2022

5

Storebror Henning var også med i
VM-sirkuset i mange år, men bemerket seg først og fremst her hjemme
ved å ta den gjeveste NM-tittelen i
rally fem ganger fra 1999-2003.
Med den internasjonale suksessen til
Petter Solberg oppstod også ideen
om å få en VM-runde i rally på norsk
jord. Den oppstod i miljøet i KNA
Kongsvinger som i mange år hadde
arrangert Rally Finnskog med EMstatus. I 2006 var det klart for prøveløp med base på Hamar, og året etter var det klart for tidenes første
VM-runde i Norge. Dette var samme
år som NBF feiret sitt 75-årsjubileum. KNA feiret sitt 100-årsjubileum
og Posten slo til med egne rallyfrimerker.
To ganger inntok verdenseliten
Norge, i 2007 og 2009.
Petter Solberg tok steget fra rally til
rallycross da det ble innført VM-status også i denne grenen fra 2014.
Petter ble tidenes første verdensmester og han ble den første i historien som er blitt verdensmester i to
forskjellige grener innen bilsporten. I
2015 gjentok han bedriften.
Foran 2017-sesongen bygget Petter
Solberg opp et helprofesjonelt rallycrossteam i samarbeid med
Volkswagen. Det endte med to nye
VM-gull for team. I 2019 la Petter
Solberg opp som bilsportsutøver på
internasjonalt topplan og han ble da
hedret av NBF for sin enorme innsats. Han er uten tvil tidenes beste
norske bilsportutøver, og NBF benyttet hans nedtrapping til å innstifte
Petter Solbergs stipend som hvert år
tildeles en ung lovende utøver.
I fotsporene til Petter Solberg har det
vokst frem en rekke gode rallyførere
som har satset internasjonalt og
plukket med seg gull, heder og ære.
Andreas Mikkelsen ble i 2021 både
Europamester og Verdensmester i
sin klasse, WRC2. Mads Østberg tok
VM-gull i 2020 og sølv i 2021 i samme klasse – hakket under WRC.
Kartleser Torstein Eriksen har tatt
VM-gull i denne klassen både i 2020
og 2021.
De siste årene har Norge også fostret racingførere på asfalt som gjør
seg bemerket. Dennis Olsen har
hevdet seg internasjonalt både i karting og etter hvert i bil. Han er fabrikksfører for Porsche, og i NBFs
jubileumsår er han historiens første
nordmann som kjører den tyske serien DTM.
I NMK Aurskog Høland ble Dennis
Hauger fostret opp. Kartingbanen i
nabobygda Trøgstad ble hans første
arena, og det var en utrolig prestasjon av Dennis Hauger da han i 2021
vant mesterskapet FIA Formula 3.
Dette er to hakk under formel 1, og
svært prestisjefylt. I NBFs jubileumsår kjører Hauger formel 2, og vi er nå
svært nær å få tidenes første norske
formel 1-fører.
Talentutvikling
De siste 15 årene har
Bilsportforbundet drevet en aktiv talentutvikling og hatt fokus på å forberede unge lovende utøvere og
hjelpe dem ut i verden. Vi ser at det
gror godt blant de yngste og flere ta-

lenter følger i fotsporene til etablerte
førere på internasjonalt toppnivå.

Størst til nå: Petter Solbergs VM-tittel i Rally i 2009 er Norsk bilsports største
øyeblikk til nå.

Stor aktivitet
Man kan trygt si at Norges
Bilsportforbund og norsk bilsport er
en viril og høyst oppegående 90åring. Forbundet ledes i dag av president Finn Eirik Eilertsen og generalsekretær Hallgeir Raknerud. Det
er rundt 300 klubber fra Lindesnes til
Alta som er tilsluttet forbundet. Det
er 19.000 aktive bilsportutøvere og
rundt regnet 30.000 frivillige som
stiller opp for sporten. Det er rundt
120 av klubbene som til sammen arrangerer 400 løp i året. Totalt er det
207 bilsportarenaer i Norge. Alle er
riktignok ikke permanente. Norges
Bilsportforbund arrangerer 44 forskjellige norske mesterskap i de
mange grenene som finnes i sporten.

ste, spesielt i de to grenene karting
(Gokart) og Crosskart er stor og 8%
av de aktive utøverne med helårslisens er i aldersgruppen under 12 år.

Det arbeides meget godt rundt i landets klubber og det er stort fokus på
å gi barn og unge et tilbud i trygge
rammer. Rekruttering blant de yng-

Klubbene har utnyttet de to årene
godt og organisert dugnader på baneanlegg og ikke minst organisert
mer trening enn noen gang på grunn

Forbundets 90-årsjubileum
sammenfaller med Frivillighetens år i
Norge, og nettopp frivilligheten er
stor og viktig i norsk bilsport. Rundt
regnet 30.000 personer er med og
bidrar med sin fritid og på frivillig basis for å holde hjulene i gang i klubbene. Holde baneanlegg vedlike og
ikke minst arrangere rundt 400 løp i
året. Pandemien har også vist at
samholdet og gleden av å bidra er
stor i norsk bilsport. Sporten har ikke
mistet mange av sine viktige tillitsvalgte og frivillige i løpet av de to
utfordrende årene.

av restriksjonene i forhold til arrangement.
I bilsporten som i bilindustrien skjer
det store forandringer, og det grønne
skiftet betyr at mer og mer av bilsporten vil bli elektrifisert. I 2022 arrangeres VM i Rallycross kun for
elektrisk drevne biler, og disse kommer til Norge og Stjørdal i august.
Dette vil også i fremtiden sette sitt
preg på grenene som utgjør bredden
i bilsporten, så det vil ikke mangle
utfordringer for en 90-åring.
Men alt i alt ser fremtiden meget lys
ut for Norges Bilsportforbund og forbundets tilsluttede klubber, organisasjoner og enkeltpersoner. Det er
ikke en 90-åring preget av høy alder,
men stor grad av motivasjon og optimisme!

Hallgeir Raknerud
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Bjørkelangen
Tlf: 63 85 42 20
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- Det er vi det!

Sivert og Ole Gunnar
Bestekompisene Ole Gunnar Hoel
og Sivert Bjerkely Wallander har
blitt husvarme i jobben som løpsleder og løypeansvarlig i
Aurskog-Høland Rally.
Av Øivind Eriksen
Etter et prøveår i 2018, overtok de i 2019
nøkkelfunksjonene i det tradisjonelle rallyet i en alder av 21 år.
- Dette er de yngste i jeg kjenner til i en
slik oppgave. Det er nettopp slikt vi
trenger mer av: Yngre krefter i arrangørstabene, sa generalsekretær i
Nores Bilsportforbund, Halgeir
Raknerud, den gang.
Nå er gutta blitt tre år eldre og er klare
for sitt fjerde rally der de deler hovedansvaret.
- Denne gang kan vi også tilby et skikkelig rally der det hører hjemme; Inne
på skauen. Løypeansvarlig Sivert
Bjerkely Wallander nærmest bobler
når vi ber han beskrive nyhetene med
årets utgave. Da Rallyavisen snakker
med duoen, er det ennå tre uker til
den store dagen. Fortsatt gjenstår

massevis av jobbing, selv om også
mye også er unnagjort. Parallelt har
det også vært våronn.
- Døgnet kunne gjerne hatt flere timer,
spesielt i de to månedene foran rallyet, røper Sivert. Men det fungerer.
Både våronna hjemme på foreldregårdedene og rallyet har etter hvert blitt
en del av års-syklusen for gutta.

Fortjent heder
Under årsmøtet i NMK Aurskog-Høland
på ettervinteren ble de to tildelt klubbens
fortjenestemerke. Med sine 24 år, er de
av de aller yngste som får en slik påskjønnelse.
- Selvsagt var det gjevt. Det er et bevis
på at jobben vi gjøre blir lagt merke til
og satt pris på av klubben vår, sier Ole
Gunnar Hoel.

Gromme etapper
Tilbake til spesialstrekkene inne på
skauen. Løype-Sivert er klar på at dette
blir kongeetapper i forhold til de korte
nede i bygda som har vært gjennomgangsmelodi i mange år, selv om det
nesten alltid har vært innslag av en etappe eller to inne på skauen. I år blir det

Tlf. 485 08 399
Big Dream Steakhouse AS
Sidesporet 1, 1940 Bjørkelangen

seks runder på skauen da hver etappe
kjøres to ganger.
- På spørsmål om en kjapp beskrivelse
av utfordringene de forskjellige etappene gir, svarer han følgende:
Nybakketappen gir en krevende og
«knotete» innledning før den åpner seg
mer mot avslutningen. Da minner den

VÅRONN OG RALLY: Ole Gunnar Hoel
(t.h.) og Sivert Bjerkely Wallander,
henholdsvis løpsleder og løypeansvarlige, har hatt en hektisk vår med
både våronn og forberedelser til et
Aurskog-Høland Rally i ny drakt.
Foto: Privat.
mer om etappene i Rally Finnland.
Rabbillen er kort svingete og hektisk. Her
blir det mye «ratting» og action, mens
etappen over Børli starter med at førerne
får 150 meter stigning rett i fleisen, mens
det blir mange muligheter til flat pedal
innimellom frem til mål, 18 kilometer senere. Dette kan bli en fin rallylørdag!

8

AURSKOG-HØLAND RALLY 2022

2022

NMK A-H hadde Bilcrossløp 35 år etter
åpningen og det gikk å søla skvatt!

Vianor Bjørkelangen
støtter Aurskog-Høland Rally
Ditt lokale dekk- og bilverksted
Biltilbehør - Dekkhotell - Dekkreparasjon Bilverksted - EU-Kontroll - Vakttelefon

Husk bålforbudet, ta med
varmmaten i sekken!

Stanley
termoser

20%

Alle typer
Gilde turmat

15%

Tlf: 63 85 66 51
Serviceveien 5, 1940 Bjørkelangen
vianor.no

NB! Tilbudet gjelder t.o.m 11. juni
Siloveien 2
1940 Bjørkelangen

Man. - fre. 08 - 17
Lørdag
09 - 14

Tlf. 72 50 50 50
felleskjopet.no

www.stangeskovene.no

NILSEN

BERGINGSTJENESTER

Lillestrøm: 63 89 22 00
Gardermoen: 63 97 83 37
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Debuterer som Funksjonærsjef

Det har vært en travel forsommer
for Thoma Berglund.
Av Øivind Eriksen
Han er nemlig ikke bare fersk leder for
funksjonærstaben i Aurskog-Høland Rally,
men har også startet i ny jobb; Som butikkselger i Eiksenteret på Bjørkelangen.

beidsdag var 2. mai, og trives allerede
med gjengen jeg har blitt en del av. Her
er det mye kunnskap. Det er bare å suge
til seg, sier han og ser i likhet med de øvrige på hans nye arbeidsplass, fram til
ettersommeren da bedriften skal flytte
inn i nybygde tidsmessige lokaler et par
hundre meter lenge inne i Bjørkelangen
næringspark.

MYE NYTT. For Thomas Berglund har det blitt en hektisk vår og forsommer med
mye nytt å sette seg inn i. Aurskogingen debuterer nemlig som funksjonærsjef i
årets rally og har også skiftet jobb til Eiksenteret på Bjørkelangen. Foto: Øivind
Eriksen

har blitt noen dager langs rallyetapper, så
vel innabygds som utenbygds.

En liten bedrift for et par dager
- Det har vært litt av hvert å sette seg inni
på begge fronter, men det fungerer greit
med gode støttespillere og mentorer på
begge plasser, forteller 35-åringen. Vi
treffer han på hans nye arbeidsplass et
steinkast fra krysset fylkesvei 171 og fylkesvei 169, der førstnevnte svinger krapt
til venstre og østover og fører videre mot
Harryhandlerernes mekka;
Charlottenberg.
Mens han ble headhuntet til dugnadsjobben som funksjonærsjef for rallyet, gikk
veien til Eiksenteret gjennom finn.no.
- Jobben virket interessant. Jeg meldte
min interesse. Nå er jeg her. Første ar-

Biinteressen har tobarnsfaren som bor
midt på «tjukkeste» Aursmoen hatt fra
barnsben av. Det startet med at morfars
interesse for radiobiler smittet. Etter hvert,
når lappen var bragt i havn, var det gatebiler som var tingen. Det har blitt noen
runder, blant annet på Rudskogen og
Vålerbanen med slike doninger gjennom
årene. Gleden over å høre sinte veltrimmede hester under panseret som sparker
skikkelig fra når han kan slippe de løs i fri
dressur under kontrollerte forhold er stadig
der, selv om familiefartilværelsen etter
hvert har ført til at dette får mindre prioritet. Rallyinteressen har også vært der i en
årrekke – som tilskuer vel og merke. Det

Med ansvaret for et tresifret antall funksjonærer for rallyet, er det en «bedrift» av anselig størrelse sett med lokale briller
Thomas Berglund har ansvaret for. Skjønt,
etter at størsteparten av rallyet går inne på
skogen, kreves adskillig færre funksjonærer enn da deg gikk nede i bygda. Likevel
dreier staben Thomas har under sine vinger bortimot et par hundre personer.
- Det var vel i visshet for at jeg hadde sansen og litt peiling på rally at løypeansvarlig Sivert Wallander Bjerkely prikket meg
på ryggen en dag og spurte om jeg kunne ta på meg jobben som funksjonærsjef
i år, og jeg var ikke vond å be, forteller

Thomas. At det for han var blanke ark og
nye fargesifter som lå og ventet og at
han hadde minimal bakgrunn for oppgaven, tok han som en fin utfordring.
- Samtidig har jeg med meg Bernt Øystein
Vormeland som støttespiller. Hans erfaring og kunnskap har vært uvurderlig i
prosessen med å skrape seg fra overflaten og etter hvert dypere ned i
Funksjonærsjef funksjonen. Jeg føler at
alt er under kontroll, sier Thomas som
også følger en yngre fetter med bensin i
blodet med Argusøyne; Felix Heiberg,
16-åringen som hadde sitt gjennombrudd som nasjonal GT5-fører i fjor og
som har hatt en sterk innlending på årets
sesong i den danske Citroën DS3 Cup.

Bjørkelangen

• Mottak av avfall fra private og næring
• Utleie av avfallscontainere
• Fjern i n g a v b i l v r a k

Mandag-Fredag 10-20
Lørdag 10-18

Åpningstider: 07–16 Mandag-Fre d a g

Serviceveien 10, 1940 Bjørkelangen • Tlf: 63 85 46 00

Mobil: 900 45 920
Mail: ru n e n a d d e n @ h o t m a i l . c o m
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Som kunde hos oss får du din egen kunderådgiver.
Du får personlig og god rådgivning som er tilpasset
ditt behov og din økonomi.
I tillegg gir vi tilbake til lokalsamfunnet i form av
gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål.
Velkommen til oss for en hyggelig prat om
hva vi kan tilby deg!

Vi er lokalbanken for alle på hele Romerike!
Telefon:
63 85 44 40
E-post:
firmapost@aurskog-sparebank.no
Nettside: www.aurskog-sparebank.no
Aurskog | Bjørkelangen | Jessheim | Sørumsand | Årnes

Bygger’n Aurskog
Lierfoss, 1930 Aurskog
Telefon: 63 85 70 00

KIWI Løken

www.aurskog-regnskapskontor.no

MandagFredag

7-23

Lørdag

8-21

Aurveien 64
1930 Aurskog
Telefon 63 85 38 50

63 86 22 29
kiwi.loken@kiwi.no
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VELKOMMEN TIL OSS: Daglig leder
av BSF, Kjell Roar Nygård gleder seg
til at Aurskog-Høland Rally igjen ruller
inn i bygda. - Dette er en stor, årlig
happening for Aurskog-Høland, sier
han. Foto: Øivind Eriksen

BSF-vertskap

1500, et tall Nygård mener det bør være
mulig å øke betraktelig når en ser på innbyggertallet og hvilken rolle BSF spiller i
nærmiljøet.
– Mange tenker ikke all verden over det,
men BSF er involvert i mye mer i lokalmiljøet enn de rene tilbudene vi gir innen
lagidretter; Fotball, håndball, ski/sykkel,
innebandy, svømming, allidrett og gågruppa for seniorer som også spiller
boccia en gang i uka. I alle arrangementer på Bjørkelangen, fra Musikkfestival,
Stuttreist og Himlaga og Julegateåpning
til andre mindre, men viktige sosiale ting,
er BSF en medvirkende part. Det kan etter min mening også være verdt et medlemskap hos oss.

Bjørkelangen sportshall og områdene rundt blir hovedbase for
årets Aurskog-Høland Rally, som
det har vært de to foregående
årene.

i kommunens idrettsliv.
– Det klubben har bygd opp og de tilbudene de har laget på Eksismoa er imponerende, og et viktig bidrag til det brede
og gode aktivitetstilbud for barn og unge
i hele kommunen.

Av Øivind Eriksen
– Samarbeidet mellom BSF og NMK
Aurskog-Høland er ikke nytt. Det startet
for over 50 år siden med bakkeløpene
som ble arrangert sommerstid og isracene
på Bjørkelangensjøen på vinteren, sier
daglig leder i BSF, Kjell Roar Nygård. Han
setter pris på at det kan samarbeides på
tvers av klubbgrenser og idrettsgrener.

Da tenker jeg ikke på barneidretten, men
også andre ting som speideren, korpsvirksomhet og 4H. Det snakkes med jevne mellomrom om at det er mangelfulle
tilbud til denne gruppen. Det er jeg ikke
enig. Jeg vil påstå at det er noe for alle,
dersom de ønsker å engasjere seg i et
fellesskap.

På vei tilbake etter koronaen
Ungdommen i kommunen har
mye å velge i
– Det årlige rallyet er en stor begivenhet i
bygda og et utrolig komplisert arrangement som krever store ressurser, og vi i
BSF har prøvd å hjelpe til så godt vi kan
når det har vært behov, sier Nygård som
synes det hyggelig at motorklubben har
valgt BSFs storstue som rallyets hjerte.
- Samtidig drypper det litt på klokkeren,
som det heter. Vi i BSF vil selvsagt ha
kafeen vår oppe under arrangementet.
– Nygård uttrykker beundring for den
måten NMK Aurskog-Høland har klart å
etablere seg som den store viktige aktør

I likhet med det øvrige idretts-Norge er
BSF i gang med komme opp i stående
igjen etter to års koronanedstenging, og
når breddeidretten er hovedsatsingsområdet i klubben er det innlysende at alle
månedene med nedstenging av slike aktiviteter har blitt merkbare.
– Vi har merket det best i innendørsaktivitetene, og registrere også at det så
langt er blitt endring i rutinene når foreldrene kjører barna til og fra trening.
Mens mange tidligere brukte tid til en
kaffekopp og prat i kafeen vår, er det en
klar nedgang nå i forhold til før koronaen,
men forhåpentligvis går det seg til etter
hvert, forteller Nygård som imidlertid
også har positive tall å presentere;

VI UTFØRER ALT INNEN
EL-INSTALLASJONER
Ta gjerne kontakt for en
uforpliktende prat:
arne@lhelektro.no

Fotballen har hatt en vekst i antall utøvere gjennom koronaen, er ikke nattsvart.

Viktig aktør i lokalmiljøet
BSF rundet 112 år på ettervinteren, og
medlemsmassen ligger i dag på om lag

– Hva med deg selv og din rallyinteresse? Bruker du å titte på?
– Så sant jeg er hjemme og har anledning, prøver jeg det. Rallyet er en viktig
dag, både for Bjørkelangen og AurskogHøland, avslutter Nygård som oppfordrer
folk til å følge tradisjonene; Komme seg
ut og oppleve idrett live på nært hold
igjen. Noe det har vært lite av de to siste
årene.

12

AURSKOG-HØLAND RALLY 2022

2022

EXPLORER LADBAR HYBRID
VAREBIL
• Handsfree bakluke
• 0,31 l/mil
• 457 HK
• Opptil 42 km elektrisk rekkevidde
• Mulighet for hengerfeste
• Intelligent ﬁrehjulstrekk
• Opptil 2 274 liter bagasjeplass

Fra kr eks mva:

691 283,Fra kr ink mva:

851 567,-

www.rohneselmer.no
nybil.lillestrom@rohneselmer.no
64 84 14 00

Ønsker du å bytte bolig?
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NM/N-cup-stillingen
Klasse 1: Nyere 4WD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eyvind Brynhildsen
Ole Christian Veiby
Frank Tore Larsen
Marius Aasen
Anders Grøndal
Trond Sveinsvoll

Skoda Fabia R5
VW Polo R5
VW Polo GTI 5R
Skoda Fabia R5
Ford Fiesta
Citroën C3 R2

KNA Varna
KNA Kongsvinger
NMK Modum og Sigdal
Asker & Bærum
Asker & Bærum
KNA Stavanger

97
90
83
57
42
36

Peugeot 208 R2
Renault Twingo R2
Ford Fiesta R2
Peugeot 208 R2
Citroën CR R2 Max
Peugeot 208 R2
Ford Puma

KNA Kongsvinger
KNA Varna
NMK Hadeland
NMK Trøgstad
NMK Modum & Sigdal
NMK Modum & Sigdal
NMK Modum & Sigdal

98
77
65
57
42
33
33

Klasse 2: Nyere 2WD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Steve Røkland
Morten Storsveen
Sindre Backe
Tom Vidar Belgen
Markus Bakken
Herman-Lien Nilsen
Ola Jr. Nore

- Det er vi det!
Norgescup Klasse 6 Historiske biler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petter Fausko
Vidar Nordbø
Per Brynhildsen
Roger Hansen
Frank Tore Bekkåsen
Valter Jensen

Opel Kadett GSI
Volvo 242
VW Golf
BMW M3
Volvo 242
Ford

Asker & Bærum
KAK
KNA Varna
NMK Modum & Sigdal
NMK Hadeland
KNA Oslo og Omegn

71
71
54
48
36
23

Volvo 240
Volvo 240
Volvo 240
Volvo 242
Volvo 242
Volvo 242

NMK Modum & Sigdal
NMK Hadeland
NMK Modum & Sigdal
KAK
KNA Kongsberg
NMK Konsmo

119
81
72
53
45
41

Volvo 244
Volvo 940
Volvo 940
Volvo242 GT
Volvo 940
Volvo 240
Volvo 940

KAK Kongsvinger
NMK Aurskog-Høland
KNA Kongsberg
KNA Kongsberg
KNA Kongsberg
KNA Kongsvinger
NMK Kongsberg

136
81
76
68
60
54
54

Norgescup Klasse 7 Gruppe H, C-førere
Klasse 3 Eldre 4WD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martin Nygård
Even Moan
Petter Sæves Waksaas
Morten Gravermoen
Tony Caspersen
Stein Erik Brynhildsen
Per Arne Enger

Subaru STI
Mitsubishi EVO VI
Subaru Impreza STI
Subaru Impreza STI
Subaru Inpreza STI
Mitsubushi EVO9 R4
Subaru Impreza STI

KNA Kongsvinger
Asker & Bærum
NMK Grenland
NMK Grenland
NMK Aurskog-Høland
NMK Gardermoen
NMK Nore & Uvdal

124
70
53
45
42
27
27

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Morten Karlsen-Haugen
Tommi Kristiansen
Ib Vegard Andersen
Runar Hodne
Håvard Bondal
6.Sivert Fuglestveit

Norgescup
Klasse 4 Eldre 2WD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mats Peder Hvambsal
Christian Sagli
Kristian Hvambsal
Ole Gunnar Skogli
Jan Egil Halland
Steffen Bjerknes

Volvo 940 EVO
Volvo 242
Volvo 240
Ford Sierra Cosworth
BMW M3
Ford Escort RS 1800

KNA Kongsberg
KNA Kongsvinger
NMK Kongsvinger
NMK Nore & Uvdal
NMK Nore & Uvdal
NMK Nedre Hallingdal

89
86
75
59
33
31

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ole Morten Konsmo
Rino Bækkevold
Jørgen Bondal
Einar Frogner Ruud
5.Emil Landerud Teigen
Anders Gjester
Bernt Olaf Halvorsen

Tlf. 99 11 25 25

Transport • Graving
Montering av renseanlegg

Bjørkelangen
Mandag - Lørdag 07-23

63 85 50 30

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

www.settenhyttepark.no
Mob. 900 900 46
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Stangeskovene
- viktig brikke i årets Rally

Foto: Øivind Eriksen

Stangeskovene AS ble nøkkelen i
årets rallykonsept
Av Øivind Eriksen
– Stangeskovenes velvilje var avgjørende
for oss i år. Dersom ikke de hadde gitt
oss grønt lys for å bruke noe av skogsbilvegnettet sitt, hadde ikke konseptet vi
i dag tilbyr førerne latt seg gjennomføre,
sier løpsleder Ole Gunnar Hoel.

Skogsjef i Stangeskovene AS, Bjørn
Lybæk, røper at det var en debatt om
hvorvidt det 123 år gamle skogselskapet
innen, bokstavelig talt, grønn næring
skulle gi dispensasjon til løpet på sine
veier.

Vi ønsket også å bidra
– Rally og motorsport er litt utenfor det vi
driver med. Samtidig ser vi at denne
sporten engasjerer mange i lokalmiljøet
og det er tross alt kun en dag i året det

er snakk om. Vi forsto at NMK AurskogHøland ønsker å rullere litt på etappene.
Da ønsket vi å bidra litt vi også og ble
enig om å gi grønt lys for et prøveår.

IDYLLISK PLASSERT; Stangeskovenes
hovedkontor ligger idyllisk plassert ved
Viksjøen på Nordre Mangen hvor de
også har sagbruk.

Det innebær tre strekninger på Mangen
som hver kjøres to ganger:
– Nybakk - 17 km fra Ovlien til
Dragsjøen.
– Rabbillen - 5 km fra Nedre Bjørknes til
Rakeie.
– 18 km fra Bjørknes via Børli til Mobekk.

På spørsmål om sitt forhold til bilsport,
svarer han kjapt;
– Jeg har førerkort, før han føyer til; Jeg
har også vært ute og tittet på rallyet ved
noen anledninger. Nå håper jeg at arrangører og deltakere får en fin dag
gjennom våre skoger.

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

NorMog AS

Bjørkelangen - Tlf. 63 85 70 30

www.normog.no

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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Har forvaltet og hatt skog som næringsvei gjennom 123 år
Aktieselskabet Stangeskovene ble stiftet i 1899, men historien skriver
seg i realiteten tilbake til elven Tisla i Haldenvassdraget på 1600-tallet,
muligens tidligere. I århundrer har familien Stang vært knyttet til skogbruk- og trelastvirksomhet i Haldenvassdraget.
Det var imidlertid først i 1899 at Stang-familiens mangfoldige virksomhet
ble samlet i ett selskap. Bak selskapsdannelsen var Niels Anker Stang.
Da han var 67 år skrev han brev til sin eldste svigersønn, dr. Johan
Schweigaard, hvor han ytret ønske om å overlate eiendommene, som
da utgjorde omlag 175.000 dekar, til sine svigersønner.
Niels Anker Stang hadde et langsiktig perspektiv på sin virksomhet.
Svigersønnene fulgte opp driftsmodeller som sikret utvikling av en sterk
og lønnsom bedrift. I bunnen lå to grunnpilarer - en langsiktig skogpolitikk og en langsiktig personalpolitikk.
Senere slektsledd og ledere i selskapet har ført arven videre. Selv i perioder med økt konkurranse og sterkt vekslende tilgang på skurtømmer,
har bedriften holdt fast ved sin langsiktige forretningside:
Stangeskovene er en leverandør av kvalitetsvirke tilpasset markedets
behov.

REKREASJON: Stangeskovens vidstrakte skogsområder er også et
sted for friluftsopplevelser og rekreasjon for mange. Dette bildet er
fra Langtjern nordvest for Momoen. Foto: Øivind Eriksen

I dag består selskapet av følgende enheter; Stangeskovene AS,
Stangeskovene Handel AS, Stangeskovene Fetsund AS, Lillestrøm AS,
Stangeskovene Kværner AS, Stangeskovene Tistedal AS,
Stangeskovene Årnes AS, Stangeskovene Bjerke AS, Stangeskovene
Volden AS, Tindevindu AS, Ø.M. Fjeld Byggshop AS, Stangeskovene
Industri AS, Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS, K. Kværner Industri
AS, Hemnes Tre AS, Eidskog Stangeskovene AS.

SKOGEN har i
alle år vært
selskapets
bærebjelke.
Foto: Øivind
Eriksen

Hovedkontoret ligger på Nordre Mangen.
(Kilde: AS Stangeskovene årsregnskap 2020)

Autenstubben 10, 1930 Aurskog

V is denne
få
annonsen

10 %

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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Finn din nye bolig hos Bakke

Bjørkeåsen, Nannestad
bjørkeåsen.no

Lørenfallet hage, Lillestrøm
lørenfallethage.no

Strandlia, Fagerstrand
strandlia.no

Vi leverer
nøkkelferdige
leiligheter og
småhus
- flytt rett inn!
Sentrumshagen, Aursmoen
sentrumshagen.no

Høgåskollen, Flateby
høgåskollen.no

Se alle våre boligprosjekter på bakke-as.no

Bestill nå med
QR koden

Nybakt brød
Levert hjem før frokost
BESTILL PÅ MORGENLEVERING.NO
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Viktig å tenke sikkerhet
For å kunne arrangere rally er et
hovedfokus på sikkerhet avgjørende. Nils Henry Trovåg sikkerhetssjef for deltakere og publikum, holder fokus på disse viktige
oppgavene.
Nils Henry Trovåg har vært med i
denne jobben i flere år i AurskogHøland Rally og er 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 og
på etappene er det viktig å være ute
i god tid Hvis du skal følge en etappe 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 Nils Henry Trovåg
Før løpet starter vil noen biler kjøre
igjennom, det er løpets sikkerhetskontrollant som kommer først etter
stengingen. Han sjekker sikkerhets
opplegget for publikum og deltakerne. Han kan påpeke det han ser,
som ikke er sikkert og hans pålegg
er definitive og må følges.
– Sperrebåndene viser grensen 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, de kan høres, så
benytt dette som et verktøy for egen
sikkerhet.
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 K1 sjekker at alle
vakter er på plass og at publikum
står der de skal.
– Bil nummer to K2 er vanligvis hos
oss en uniformert Politibil fra
Aurskog-Høland Lensmannskontor.
Denne sjekker videre publikumssikkerheten.
– Den tredje bilen K3 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 Trovåg
– Omkring fem minutter etter K3
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. Det kan da fort
gå tid, før det plutselig kan komme
mange rett etter hverandre. Så det er
svært viktig at publikum/DERE ikke
må bevege dere ut på veien/traseen
før bil merket med OPPSAMLER har
passert. Først når denne bilen er forbi, er etappen over og veien er åpnet
for vanlig ferdsel.
Tenker DERE sikkerhet når dere
ferdes ute ved og rundt etappene,
får vi et trygt og spennende Rally
avslutter Nils Henry.

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.

63 85 49 50
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EN NY GRØNN VÅR
Ønsker du å kjøpe deg
bolig i Aurskog-Høland
med energiklasse A eller B
og oppvarmingskarakter i
grønt eller gult?

Søk på vårt

Grønne boliglån

rente fra 1,89%
0,- i etableringsgebyr

Energisparelån
Har du ønsker eller planer om å
utføre energisparende tiltak på
eksisterende bolig?
Et lån med ramme inntil
kr 300.000,-.
Ingen etableringsgebyr og
0,75 prosentpoeng
under boliglånsrenten.
hsbank.no/lane/boliglan/gront-boliglan
Å

Priseksempel: Lån 2 mill, 25 år, termingebyr kr 60,-,
etableringsgebyr kr 0,1RPUHQWHHႇUHQWH
WRWDOWNU

Små hus – STORE muligheter!
Fremtidsrettet boligtype med bærekraftige, vedlikeholdsvennlige
og energieffektive løsninger.

• Effektiv bolig/boenhet
• Rimelig utleiedel i egen hage
• Fleksibel fritidseiendom/hytte
• 3 størrelser: 19,5 m2, 31 m2 og 42 m2

19,5m fra kr.
2

1.000.000,-

Besøk oss på:
fasec.no/minihus
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Det grønne skiftet er på vei
Det grønne skiftet er noe som
også vil påvirke Norges
Bilsportforbund (NBF). Det kommer heller ikke som julekvelden på
kjerringa. Nylig ble forbundet tildelt tre stjerner i miljøsertifiseringen til Det Internasjonale
Bilsportforbundet (FIA), det internasjonale bilsportforbundet. Dette
er den beste rangeringen et forbund kan få.
Av Øivind Eriksen
«Det er klart for FIA at NBF har en god
og robust plattform for miljøledelse. I tillegg nyter NBF godt av både den nasjonale politikken i Norge og den lokale politikken i Oslo. For eksempel kjører over
40% av de ansatte i NBF elbiler. FIA har
nå gitt NBF enda flere verktøy til å kunne
kutte utslippene enda mer i fremtiden, og
vi er trygge på at NBF kommer til å øke
sine forpliktelser på området. NBF er
sterke på å ha retningslinjer rundt sitt
miljøarbeid og «grønne historier» blir
kommunisert godt», heter det i FIAs begrunnelse for sertifiseringen.

sjoner som alle har vist at NBF fortsatt
oppfyller kravene til øverste nivå. Den
siste revideringen ble gjort ved årsskifte
2021/22 og det er nå klart at NBF fortsatt er på toppnivå når det kommer til
miljøansvar.
Generalsekretær i forbundet, Halgeir
Raknerud setter naturligvis pris på at den
grønne innsatsen blir lagt merke til i
internasjonal bilsports høyeste organ.
– Vi er vårt miljøansvar bevisst, både her
på kontoret, men også ute i miljøene i
norsk bilsport, hvor vi stadig arbeider for
å få ned utslippene, Det er helt naturlig
at bilsporten også må tilpasse seg de
nye grønne tider, men det kan ikke skje
over natten, sier generalsekretær i bilsportforbundet Halgeir Raknerud.

Verdens mest miljøvennlige idrett
Det er ikke til å stikke under en stol at de
grønneste ikke definitivt applauderer motorsporten, enten det er på to eller fire
hjul og ikke har den høyt på lista over
miljøvennlige idretter.

Tidlig ute internasjonalt

Atle Gulbrandsen, sportssjef i bilsportforbundet, mer kjent som hovedkommentator for Formel 1 og Formel 2 på
Viasport er rykende uenig i det:

eneste idretten som utvikler teknologi
som gjør at klimagassutslippene går
ned. Han peker på at FIA forlengst har
satt miljø på agendaen, allerede for
mange år siden bestemt at motorsport
skulle bli en del av løsningen for å få ned
verdens klimagassutslipp og ikke en del
av problemet.

Norges Bilsportforbund var ett av de første forbundene i verden som fikk en tre
stjerners miljøsertifisering av FIA tilbake i
2015. Etter den tid har det vært tre revi-

Motorsport er av noen kalt «verdens
mest miljøvennlige idrett, hevder han
med henvisning til at motorsport er den

– Motorsport har alltid vært et viktig
forskningslaboratorium for bilindustrien,
og mye av det som først utvikles i motor-

sport kommer senere på vanlige personbiler, noe som blant annet har bedret sikkerheten for vanlige bilister betraktelig.
Konkurranse akselerer utvikling, og bilfabrikkenes satsing på for eksempel
Formel E har allerede gjort vanlige elbiler
mer effektive. I tillegg er motorsport en
fantastisk markedsføringsarena for mer
miljøvennlig teknologi, hevder han.

På Aurskog ligger verdens mest ambisiøse sjokolade og snacksfabrikk!
Vi er alltid på jakt etter tekniske talenter.
Vil du være med å trimme våre mekaniske, tekniske, automatiske og
digitale prosesser
Kontakt oss i dag:

jeg@foodman.no

Aurskog Ventilasjon og Blikk AS
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E-sport en gren i vekst
Ole Christian Moseby har alltid
drømt om å konkurrere på fire
hjul. Aller helst i rally.
Økonomien har gjort at det kun
ble en drøm, til i fjor høst. Da sikret han seg og NMK AurskogHøland en historisk medalje. Den
første i sim-racing.
Av Øivind Eriksen
Da siste løp i det første NM i sim-racing
var unnagjort, var det klart; Sølvmedaljen
tilfalt unge Moseby fra Bjørkelangen.
At Ole Christian ble født med bensin i
blodet, var helt etter boka. Bestefar Odd
er Aurskog-Hølands første nasjonale
motorsportstjerne og stifter av NMK
Aurskog-Høland, og både opphavet Ole
Vidar og onkel Per Egil er også bitt av
motorsportbasiellen selv om faderen heller mest mot jakt, skyting og friluftsliv.
Ole Christian Moseby er ikke i tvil om at
dette blir hans «greie» i motorsporten
framover – i tillegg til å være et engasjert
og aktivt medlem i NMK AurskogHøland. Skjønt han har en liten drøm.
SØLVGUTT: Rallysete, girspak,
pedaler og dataskjerm. Det var
«bilen» Ole Christian Moseby brukte
da han sikret seg sølvmedalje i det
første e-sport NM i Norges bilsportforbund Rally i Sim racing.
Foto: Øivind Eriksen

Jobberiet AS
avd. Bjørkelangen
Stasjonsveien 27
1940 Bjørkelangen
Tlf: 63 85 38 00
Jobberiet avd. Neverstua
Industriveien 1
1960 Løken

• Resepsjon
• Servicegruppe
• Vaskeri
• Treartikler
• Pakk & montering • Kafe og Catering
• Transport

Følg oss gjerne
på Facebook

Jobberiet avd. Kafé Leikvin
Morgenliveien 5
1960 Løken
Tlf: 63 85 38 00
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Ved siden av simracinghjøret han har innredet i garasjen sin hjemme på
Bjørkelangen, står en bil han for noen år
siden fikk i bursdagsgave av bestefar. Det
gjenstår definitivt et høyt antall arbeidstimer før nøkkelen kan vris om i tenningen
på den. Kanskje byr det seg en gang i
framtida en mulighet for å kjøre en eller
annen orntli’ konkurranse med denne – og
kjenne på hvordan det føles i virkeligheten.

Kommet for å bli
• E-sport er ramme alvor, sier Bjørn Erik
Hagen. 44-åringen fra Blaker er
Administrasjonssjef i Norges
Bilsportforbund og ser e-sport som en
fantastisk rekrutteringsarena til ekte
bilsport.
• Samtidig er E-sport-utøvere likestilt alle
andre som driver med bilsport. Det
skal være helt greit å «bare» kjøre simracing! Og vi ser at det er minst like
harde fighter i den virtuelle verden,
som den virkelige, sier Hagen.
• Det stemmer. Nervene lå tjukt utapå
meg foran det siste og avgjørende løpet da jeg visste det kunne bli pallplass, bekrefter Ole Christian som konkurrerte i klassen for tohjulsdrevne biler
i dette tidenes første rally-NM i simracing. Han røper raskt at han fryktet at
medaljemulighetene hadde gått rett
vest da målseglet flimret forbi frontruta- eller mer korrekt; TV-skjermen.
• Jeg kludra fælt underveis, og var både
av veien og hadde ei punktering, men
det var tydeligvis nerver ute og gikk
hos konkurrentene og, smiler den
motorfrelste 37-åringen.

En aktivitet i vekst
• Vi er stolt over den første sesongen med
virtuelt rally NM. I gjennomsnitt samlet

løpene et 60-talls deltakere i hver runde.
Nå skal vi evaluere og snart ta en avgjørelse for hva vi gjør neste år forteller
Bjørn Erik Hagen. Både han og Ole
Christian Moseby ser for seg e-sport
som et rekrutteringstiltak til bilsporten.
Som bilsportsgren kan E-sport være et
mye rimeligere alternativ og en mulighet
for å utøve bilsport på et lavt budsjett.
Selv om du kan skaffe deg siumlatorutstyr til et sekssifret beløp, er det også
fullt mulig å gjøre det på lavbudsjett.
Selv har jeg brukt kun noen få tusenlapper på det jeg bruker, sier Moseby.
– Først og fremst skal Sim racing og erally være et lavterskeltilbud. Som forbund håper vi jo på vekst blant unge. Og

Vi utfordrer gigantene, landsdekkende
distribusjon - med personlighet!

hvem vet, kanskje vi kan se flere aktive
utøvere som tar steget ut av simracingen
og inn i en ekte bil etter hvert. Håpet vårt
er vekst i bilsport og at flere lokale motorklubber etablerer tilbud for nye og
gamle utøvere. Samhold er viktig og
Bilsport for alle, presiserer Hagen.

VIKTIG: Det er ikke e-sport Dennis
Hauger, det lokale Formel 1-håpet,
driver med. Simulatortrening er en
meget viktig del av forberedelsene
hans. På ettervinteren testet han
for første gang Red Bulls Formel 1simulator. Foto: Øivind Eriksen

Satsingsområde

helt i verdensklasse, og vinneren i 2021
ble Sindre Setsaas, som også vant i
2018 og 2019. 98 førere tok poeng i
2021. -Virtuell bilsport er ikke bare en
fantastisk læringsarena for «virkelig bilsport», men er også en viktig gren i seg
selv. Sindre Setsaas var en del av
landslaget i 2021, og en annen på
Team Norway, Tommy Østgaard, lever
av simracing, sier sportssjef i Norges
Bilsportforbund, Atle Gulbrandsen.

• Det sies at virtuell bilsport er den esporten som er nærmest virkeligheten,
og for Norges Bilsportforbund er dette
et satsingsområde. NBF har hatt sitt
eget mesterskap i virtuell bilsport siden
Bilsport Online Racing Cup så dagens
lys i 2017. Dette mesterskapet utviklet
seg etter hvert til å bli Simracing Grand
Prix, og fikk i 2020 offisiell NM-status.
Nivået blant toppførerne går for å være

Høland Treningsstudio

HIUL

HØLAND IDRETTSOG UNGDOMSLAG

1902

Åpningstider:
kl. 05-24 alle dager
Bemannet på dagtid og kveldstid

HIUL

HØLAND IDRETTSOG UNGDOMSLAG

1902
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SEKO Elektro AS har
bred erfaring innen:
• Kontor
• Næringsbygg
• Industri
• Lagerbygg
• Bolig og leilighetskomplekser
• Butikk / Kjøpesenter
• Skoler / Barnehager
• Elbil ladeanlegg

Industriveien 9B
2020 Skedsmokorset
Telefon: 63 87 96 00
www.seko.no
Epost: kontakt@seko.no

Båtlivet er best når
det er trygt og enkelt
Våre moderne og populære båter – designet og produsert i Norge
siden 1959 – anerkjente for sin konstruksjon, brukervennlighet og
kvalitet. En Pioner båt er anvendelig, stødig, robust og miljøvennlig. Langs kysten, innlandsvann eller på fjellvann. Til voksne eller
ungdom. For nybegynnere eller drevne båtbrukere. Til fritid eller
for yrkesbrukere.
Prøv en Pioner, opplev ekte båtglede!

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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Publikums etapper
Parkering er det her tilrettelagt for, med
god kapasitet, og kort gangavstand opp
mot løypa. Kjør inn fra Lierfoss mot
Søndre Mangen på fylkesvei FV 234
«Haneborgveien». Veien vil her være
stengt mellom start på etappen og krysset ved Haugrim. Dette regnes som P
område under den perioden veien er
stengt på grunn av Rallyet. Her er det
viktig å samle alle bilers parkering på en
side av veien. Vakt vil ta imot dere her.
Ved mål på Kjelle SS 4/8 er området ved
mål et lett tilgjengelig flott skogsområde,
men her må dere bruke parkering i
Bjørkelangen sentrum å gå inn på etappen.

Under årets rally, som jo er annerledes enn tidligere år, går store deler
av RALLY’et «til skogs». Dette gjør at vi som arrangør anbefaler etappen SS4, og 8 Kjelle, som deres beste/enkleste mulighet til å se Rally
bilene «in action».
Av Bernt Øystein Vormeland
Hovedpublikumsområdet vi anbefaler er
veiene rundt Haugrim, omkring midt på

etappene som deres enkleste og beste
plass. Her går løypa gjennom åpent
landskap hvor en kan se bilene over
lengre strekninger.

Bjørkelangen Skisenter

NYHET 2023 Skiband for barn

En annen mulighet er veikryss mellom
veiene Dragsjøveien / Nybakkveien i Nes
kommune på SS 1/5. Her er det trang vei
med begrenset parkering, men med god
vilje til å holde veiene åpne for nødetatene kan dette være et sted dere kommer tett på løpet «inne i skogen».
Innkjøring sydfra via Ulviksjøen/Floen i
Aurskog.
For de andre etappene, generelt er det
dårlig med parkeringsmuligheter
(start/mål ingen). På de avstengte veien
på Mangen må dere være inne 2 timer

før start. Det er mulige plasser langs disse, dere har der inne ansvar for å plassere dere sånn at dere ikke er i veien for
andre, eller avviklingen av løpet. Dere må
ta hensyn til andres eiendommer og følge reglene vi har i allemannsretten. Husk
veiene kan være låst med bom inntil rett
før og etter løpet, det er de besøkendes
ansvar å forholde seg til dette. Det er
mange veier i området, men de aller fleste er stengt med bommer! Ikke blokker
disse.
Vi ønsker dere en flott dag ute i «RALLY
SKOGEN». Kose dere og bidra til at
løpet blir en fin opplevelse, og husk la
plassen dere forlater være like naturlig
ren som når dere kom. Dette skylder vi
oss selv og de fantastiske grunneierne
som lar oss bruke deres eiendommer.
Vi ønsker alle en RALLY DAG som vil
bli husket, på alle de gode opplevelsene!
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Velkommen til Sveen Bil
Vi tilbyr en rekke tjenester, som eksempelvis:

• Service
• Reparasjon
• EU-kontroll
• Hjulstilling
• Dekk
• BG Servicesenter

-10%

på service eller reparasjon.
Klipp ut denne annonsen, og
levér med bilen.

Sveen Bil Aurskog

Finstadhagan 9, 1930 Aurskog
Tlf: 924 16 306 | aurskog@autoexperten.no

Vi er Ofﬁsielt BG Service Senter!
Ta kontakt for tilbud på det vi mener er markedets beste service på motor,
automatgir, kjølesystem, servostyring m.m.!

Tilbud: BG Automatgirservice med ﬂush!

Komplett rens og
bytte av all girolje.
Forsterker ny olje og bidrar til
riktig skiftmønster.

Tilbud:

+ Få B G l a n
ion P
Protect kjøpet
med på

Tlf: 924 16 306 / Mail: aurskog@autoexperten.no Man-Tor: 07.30 - 16.00. Fre: 07.30 - 13.30

,
0
9
9
4

g til
nvisnin
ved he annonsen
denne
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RALLY-NM

Les

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

... trivelige Bjørkelangen

YX Aurskog
Aurveien 32, 1930 Aurskog
63 86 33 40

lokale nyheter først på

www.indre.no
lokale nyheter først på

Våre åpningstider er:
Mandag – fredag: 05.30 – 22.00
Lørdag: 08.00 – 22.00
Søndag: 10.00 – 22.00
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Rally Børlis rike

FORBI SKOGENS DIKTERS HJEM:
Etappene tre og syv vil gå forbi
Oppstuen Børli, husmannsplassen der
Hans Børli ble født og bodde de første
30 årene av sitt liv, men deltakerne
rekker neppe å kaste et likk bort på
de idylliske plassene. I dag er det
reist en byste av Børli på tunet Foto:
Øivind Eriksen.

Årets Aurskog-Høland Rally flytter
til skogs, inn i Hans Børlis rike.
Kun etappen fra Haugrim til Kjelle
på Bjørkelangen blir urban.

Av Øivind Eriksen
Vi har valgt å lage et nytt konsept i år der
mesteparten av rallyet kommer til å gå
på skogsbilveier. Det innebærer også at

seks av etappene vil gå på grusunderlag. Kun to etapper kjøres nede i bygda
og på asfalt; rallyets korteste mellom
Haugrim og Kjelle, forteller løpsleder Ole
Gunnar Hoel.

Gjennom en årrekke har storparten av
rallyet blitt kjørt sentralt i AurskogHøland, hovedsakelig i området
Bjørkelangen, Fosser, Løken, Hjellebøl
og Hemnes. Nå mente løpsleder Ole

Byggimpuls
www.byggimpuls.com

LØKEN 7-23 (8-21)
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Gunnar Hoel og løypeansvarlig Sigvart
Wallander Bjerkely at det var dags for
fornyelser, av flere grunner.
Alle beboerne langs spesialetappene blir
stengt inne i mange timer rallydagen. På
de sentrumsnære etappene berører dette mange. Selv om imøtekommenheten
er stor, vet vi det at rallyet mottas med
blandede følelser hos en del berørte. Det
kreves også større ressurser i form av
funksjonærer og sperrevakter for å avvikle disse etappene enn inne på skogen. Hoel ser likevel ikke bort fra at en
eller flere av disse etappene kan komme
tilbake ved senere anledninger.

Fra kulturlandskap til Storskogen
Løpslederen ser også en sportslig gevinst ved at hovedtyngden av spesialetappene går på skogsbilveier. Ikke
minst blir det er orntli’ rally.
– Etappene blir lengre og blir mer like de
en vanligvis forbinder med rally; Smale
grusveier med mye «knot» og utfordringer underveis. De korte etappe sentralt,
har gjort rallyet mer sprintbetonet.
Det er likevel en kjensgjerning at deltakerne har trivdes veldig godt med det urbane konseptet. Rallyavisen har opp
gjennom årene fått mange lovord fra aktørene for at de har blitt mer synlige og
opplevd mer publikumstrykk enn inne i
de dype skoger. Det kan en definitivt
kalle Mangenskogen og Fjellskogen som
blir hovedvertskapet for fartsfesten denne gang.

Gjennom Hans Børlis rike
To av etappene kjøres rett forbi tunet på
Oppistuen Børli, husmannsplassen der
skogens dikter fremfor noen Hans Børli
(1918-1989) vokste opp og bodde 30 år
av sitt liv. Deltakerne får neppe tid til å

kaste et blikk på den idylliske plassen
når de farer forbi på en etappe som definitivt vil kreve sitt av både bil, fører og
kartleser.
Hvordan dikterhøvdingen ville ha reagert
dersom han rallylørdagen hadde sittet
på stabburstrappa der og fått rallyet susende forbi seg, skal være usagt. Høyst
sannsynlig ville det neppe blitt møtt med
entusiasme av mannen som har skildret
trolsk natur og blodslit i de milevide bølgende skoger gjennom dikt, romaner og
noveller. Selv om husmanns- og skogsarbeiderlivet, som han viet store deler av
livet til, var et evig slit, ja, til tider rene
helvete, var det likevel disse skogene
med den stillhet og idyllen også kunne gi
en kilde til ro, fred og lykke. Noe som
også hans dikterliv bærer bud om.
I jaken på nye etapper, vil løpsleder Ole
Gunnar Hoel trekke samarbeidet med
alle berørte grunneiere, men i særdeleshet Stangeskovene AS som nøkkelen til
den løypekabalen arrangøren nå har fått
til å gå opp.

HISTORISK: Mikkelrud på NordMangen er en av de siste bevarte
finneplassene i Akershus og har også
et meget særegent og verneverdig
kulturlandskap. Foto: Øivind Eriksen

– Staneskovene er største berørte
grunneier i årets rally, og vi er glade for
den velvilje de har vist. Det var helt avgjørende for at vi kan presentere konseptet vi ønsket å kjøre i denne femte
NM-runden.

Publikumsetappe ved Bjørkelangen
Muligheten til komme inn på de forskjellige etappene blir derimot begrenset i
forhold til de siste årene.
– Denne gang blir det kun en etappe
med lett tilgjengelighet; Den fra
Haneborg til Kjelle. På skogsetappene vil
det ikke bli lagt opp til noen samlingsplass for tilskuerne på noen av etappene. Derfor oppfordrer vi de rallyinteresserte i så stor grad som mulig å komme til Kjelle etappen for å følge rallyet på
nært hold.

STORSKOG: På Mangenskogen kan du
fortsatt høre tiurens trolske vårspill.
Foto: Øivind Eriksen

63 85 61 08

Telefon: 95 25 90 22
www.b-s-regnskap.no
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-Vet ikke om jei hadde våga å sitti på
Åge Håbye er en av rallyets mange
grå eminenser, men du verden
hvor viktig. 75-åringen har
gjennom 15 år vært fast inventar i
den store funksjonærstaben som
kreves for å avvikle et så komplisert og omfattende arrangement
som et rally er. I år spøker det derimot for hans medvirkning.
Av Øivind Eriksen
Denne gangen ser det ut som det kolliderer med noe annet. En kan neste ikke
gjøre seg uvenner med hu’ hjemme heller, sier 75-åringen, født og oppvokst i
Setskogs dype skoger, bokstavelig talt,
godt utenfor det som kalles allfarvei, der
stillheten og naturen rår. For alle som må
ha asfalt, neonlys og urban puls rundt
seg for å føle lykke i livet, må definitiv
Lysaker, det lille småbruket inne i en liten
arm syd i Setten, være enden på verden.
Men ikke for familien Håby.
– Her er jeg født og her har jeg bodd i all
mi’ tid, og dattera, vårt eneste barn har
også etablert seg her. Det er sånn vi vil
ha det, sier Åge og retter litt på lueskyggen. Skogens sus til tross, har han likevel blitt fasinert av motorsporten, eller
mer korrekt rally. Det gir han AurskogHøland Rally «skylda» for.

Ser fram til rallyet hvert år
Det begynte med at Vestre Setskog JFF,
der jeg er medlem, fikk forespørsel om vi
kunne være funksjonærer. Siden den
gang har jeg vært fast på plass hvert enste. Rallyet har gitt meg mange fine opplevelser, sier Åge som stort sett har hatt
merking før løpet og løypevakt som oppgavene sine.
– Jeg har sett fram til rallyhelga hvert år
siden jeg ble med. Det blir litt stusselig å
ikke få være med denne gang. Jeg får
komme sterkere tilbake neste år, sier
karen som var maler i 25 år før han ble
headhuntet til vaktmester i Høland og
Setskog Sparebank.
– Der ble jeg i 18 år til jeg skulle bli pensjonist som 67-åring, men sånn ble det
ikke. Da ble det «hu-og-hei». Folk ville ha
meg til å male for seg, så pensjonisttilværelsen har blitt satt på vent, men det er
greit det. Jeg trives med å ha noe å drive

med, og har fortsatt når helsa er god nok
til å holde på. Jorda på småbruket har
han derimot forpaktet bort med unntak av
et jorde som det kun ble drevet «skrabbeslått» den gang det sto dyr på båsen.
– Der har det blitt blomstereng. En verneverdig sådan. Tilfeldighetene ville det
sånn.
– Det kom en biologi-kar ut fra skauen
en gang for noen år siden. Han hadde
visst vært inne og titta på noe måsa og
andre greier. Da’n fikk se jordet, ble’n
helt i den sjuende himmel. Det viser seg
at det er 80-90 forskjellige plantearter
her, og ikke minst den verneverdige solblomsten. Nå er jordet freda. Det synes
jeg bare er moro.

Vet ikke om jeg hadde turt å sitta’ på
Fullt så moro synes han ikke det er at
årets rally er flyttet inn på skogen i sin
helhet.

– Mesteparten burde ha gått nede i bygda som før. Der har det vært trafikk og
stemning langs etappene. Jeg vet de
mest interesserte drar etter inn på
Mangen, men etappene øst for Løken,
gjennom Østrengkroken, har vært reine
folkefesten. Jeg håper rallyet er tilbake
der igjen snart.
Han er klar over at han ikke har alle og
enhver med seg i sin entusiasme for den
lokale fartsfesten, men mener at en må
se det hele i litt større perspektiv.
– Rallyet er fin reklame for bygda, og at
en får en slik dag i året her i bygda, synes jeg må være greit for alle.
Motorklubben er så flinke til å ordne opp
etter seg der rallyet har gått. Selv synes
jeg det er kraftig moro både å møte folk
som skal se på og hvordan de som kjører håndterer bilene sine. De er karer
som kan sine saker.

TRO TJENER: Åge Håby fra
Setskog har vært funksjonær i
Aurskog-Høland Rally i 15 år. Karen
fra de dype skoger inne på Setskog
har definitivt blitt rallyfrelst siden
da. – Jeg gleder meg til hvert eneste rally, sier 75-åringen fusker litt i
pensjonisttilværelsen som maler.
Foto: Øivind Eriksen

– Skulle du ønsket deg en tur med en av
dem?
– Jeg veit’ ette’ rekti’ om je’ hadde turt å
sitti’ bortme’ noen av sjåføra i de bila
der, kommer det på bredeste hølandsdialekt. Men med et glimt i øyekroken
som røper at det kunne vært litt artig å
prøve.

Bogstad bilservice AS
Service og renhold av avfalls brønner
Feiing av ute areal, garasjevask
Graffitifjerning • Fasadevask • Lift arbeide
Ønskes tilbud ta kontakt:
post@reintek.no

Tel: 93 22 76 83

Nordveien , 1930 Aurskog
bogstad.bilservice@online.no

Tlf: 900 21 318
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En ny tid i Eksismoa
NMK Aurskog-Høland har god
grunn til å heise flagget i sommer
– av flere grunner.
Av Øivind Eriksen
I Mai 1987 fikk klubben endelig sin egen
arena på Eksismoa, det som i dag er
hjertet og storstua til 54 år gamle NMK
Aurskog-Høland.
– 2022 innebærer en ny æra for klubben;
Endelig har vi fått strøm, fibernett og
vann inn til Eksismoa, 35 år etter at anlegget ble åpnet. Det betyr at fra nå av er
Eksismoa Motorpark et helårsanlegg,
med de nye muligheter det gir for oss,
sier leder Per Egil Moseby.
Samtidig er klubben i innspurten med å
få vanntilførsel, dusj og sanitærforholdene på plass i klubbhuset. Det skjer
gjennom å hente opp grunnvann 140
meter nede i bakken.

Må tenke strategisk for å imøtekomme nye og forventede miljøkrav
– Den 1700 meter lange høyspentkabelen inn til anlegget kom på plass senhøstes i fjor, og i vinter kunne vi slå av det
gamle dieselaggregatet for siste gang.
Det var en fornøyelse. Det tok tid å få
strøm hit opp, men bedre sent enn aldri.
En kan vel si at dette er våre første grep i
det grønne skiftet som både motorsporten generelt og vi i NMK Aurskog-Høland

må forberede oss på og være en del av,
sier Moseby.

ENDELIG! 35 år etter at Eksismoa motorpark ble åpnet, har NMK AurskogHøland endelig fått strømforsyning opp dit. En ny æra i klubben vår. Nå blir
«Moa» et helårsanlegg, sier leder Per Egil Moseby (t.h.) og nestleder Giancarlo
Illidi. Foto: Øivind Eriksen

TIPPEHJØRNET
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- Det er vi det!
jobbes godt i de respektive undergruppene.
MX/crossbanen er også gjennom en
solid opprustning for tiden.
Oppgraderingen av hovedbanen fører til
en godkjent konkurransearena, med alle
de sikkerhetskrav som kreves for det,
dette har krevd både tid og ressurser.
Parallelt har det blitt anlagt en ny barnebane, mens banen for de i mellomsjiktet
også er under opprustning og tilpasses
disse brukernes ferdigheter bedre.
En annen gren innen motorsporten som
er på full fart framover, er e-racing. Her
vil også NMK Aurskog-Høland på banen.

– Så langt har klubben etablert lademulighet for elektriske motorsykler, samt
at det er tatt høyde for å bygge ut til ladestasjoner for elbiler på sikt gjennom at
det går høyspent helt in til banen.
– Framover må vi innse at det må tenkes
grønt parallelt med den tradisjonelle
klubbdriften. Selvsagt blir det utfordrende, men helt nødvendig.

Klubben må rette seg etter de direktiver
som vil komme fra de forbund som vi er
underlagt og ha klare mål på det grønne
område, sier nestleder Giancarlo Illidi
som også er leder for Endurogrenen i
Norges Motorsport Forbund.

Oppgraderinger og E-sport
Klubben har imidlertid mer å glede seg
over. Etter to år med koronabegrens-

ninger, er aktiviteten i anlegget igjen tilbake til normalt nivå.
– Selv om vi var heldige å trene i mindre
grupper mye av tiden og fikk avviklet
arrangementer på høsten både i 2020
og 2021 ble det krevende år. Ikke minst
merket vi bortfall av inntektene fra de
avlyste arrangementene våre. Nå er
alt heldigvis oppe og går igjen og det

– Vi har lagt E-sport gruppe under hastighetsgruppa. Målet vårt er også å få på
plass et par simulatorer i klubbhuset.
Denne nye aktiviteten vil nå en ny målgruppe, og vi ser også muligheten til å
rekruttere til våre tradisjonelle aktiverer
gjennom E-utøvere som vil prøve seg
live ute på anlegget.
Vi går spennende tider i møte, fastslår
lederduoen.
Men først er det Aurskog-Høland Rally

Leverandør av verksted- og forbruksmateriell siden 1990

Bjørkelangen
Man - Fre 06.30 - 18 • Lørdag 09-15
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Ungdommen er klubbens framtid
HAR OVERTATT RORET; Hans
Kristian Bernhus er nyvalgt leder i
klubbens MC-gruppe. Her er motorentusiasten i garasjen hjemme på
Bjørkelangen der han også har en
nostalgiavdeling, som blant annet
programmet han holder i hånda fra
et hastighetsløp på Bjørkelangen i
romjula 1969. Foto: Øivind Eriksen

Om Hans Kristian Bernhus, bedre
kjent som «Rossi» ikke ble født
med bensin i blodet, var han definitivt ikke gammel da han fikk det.
For nyvalgt leder av klubbens MCgruppe er det i første rekke tohjulinger det handler om, selv om
han også har noen år bak rallyrattet i Volvo Originalklassen.

bli gammel nok til å skaffe seg egen sykkel. Etter å ha handlet en 1984-modell
Suzuki RM 125-kubikk med trommelbremser av Ørnulf Dahl, fra Bjørkelangen,
hadde unge Bernhus passert nok en
milepæl i livet.

Av Øivind Eriksen
Naturligvis må han slå seg på brystet og
røpe høydepunktet derfra: Da han sin tid
tok Petter Solbergs skalp i et AurskogHøland Rally tidlig på 90-tallet.
– Så skiltes våre veier karrieremessig, ler
53-åringen. Gladgutten, etter eget utsagn født og oppvokst på «Fattigsletta»
på Fosser hadde imidlertid en lovende
motocrosskarriere på gang etter å ha
drevet med langrenn og terrengløping i
Høland IL. Det forteller en fyldige premiehyller ute i garasjen på Bjørkelangen der
han i dag bor sammen med sin Kari
Anne og yngstesønn Benjamin, sistnevnte et lovende endurotalent som er med i
motorsportsforbundets satsningsgruppe
for juniorer.

Bråstopp på karrieren
Karrieren ble imidlertid kortere enn tenkt.
– Jeg kjørt for mye med hjertet og for lite
med hodet. Ingen god resept. Derfor
endte karrieren på to hjul etter at jeg
kjørte «orntli’ skrælleribuss» som vi fra

Tidenes løft
Fosser brukte å si under siste NM runde
på Tynset. Det kostet meg en ødelagt
nakkehvirvel og resten av en karrieren
jeg hadde tenkt meg.
Engasjementet for motorsporten var
imidlertid ikke banket ut av han.
Entusiasmen for motorsporten har boblet og bobler stadig i han til de grader.
Kanskje for mye enkelte ganger, mener
noen.
– Jeg har alltid brent, og brenner stadig
like mye for klubben min. Det er bedre få
ideer og innspill fram i dagen og diskutere dem og se om det er noe å hente
enn å brenne inne med dem, er filosofien.
– Så var det dette med fødselen av motorinteressen hans. Den skjedde i tidlige

barneår hjemme på Fosser. Han vokste
nemlig opp som nærmeste nabo, hovedimportør av Hondamotorsykler.
– Jeg husker jeg hang på gjerdet og stirra med store øyne når de som jobbet der
kom trillende ut med nyklargjorte motorsykler, og var ikke gamlegutten før jeg
begynte å drømme om å få min egen.
Den drømmen måtte han vente på til han
ble 16.
– Dagen da han kunne skride ut fra trafikkstasjonen på Mysen med det gullkantede beviset i hånda, husker han som
det skulle være i går.
– Jeg valgte oppkjøring på Mysen i stedet for Lillestrøm. På Mysen var det
hverken rundkjøringer eller trafikklys, ler
Rossi som hadde satt konfirmasjonspengene på sparekonto i påvente av å

Nå er det MC-gruppa som står i fokus
etter at han overtok ledervervet for denne på årsmøtet på ettervinteren.
– Vi er i gang med tidenes løft på
MC/ATV-banen vår oppe i Eksismoa. En
egen bane for de aller yngste er på
plass. Det samme er en ny internasjonal
startgrind, mens det har vært gjort en
formidabel jobb med å oppgradere og
forbedre den opprinnelige banen.
Dermed bør alt ligge til rette for det som
jeg da ser som prioritet en: Å skape rekruttering. Vi har de ressursene som skal
til for å lykkes med det. Samtidig har vi
to store arrangementer på terminlista i
løpet av høsten; NMK-mesterskapet i
både motocross og enduro. Jeg ser
virkelig fram til en hektisk og aktiv
sommer i «Moa».

Vi har flyttet til Serviceveien 8

– PUKKVERK –
Haukenes 40, 1950 Rømskog

EU kontroll • service • reparasjoner
dekk • a/c service • diagnose/feilsøking

Tlf: 63 85 87 80
Sykehjemsveien 14 1970 Hemnes
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Etappebeskrivelse 2022
SS 1/5: Nybakk, 17,79 km:
Start kl. 09.29 / 13.27, stengt mellom kl.07.30 – 15.30
Starter ved Ovlien. Årets start blir på en fin grusvei, med
svinger langs Blekktjernet frem mot Hauger. Så går veien
over til en smalere skogsvei med trange partier av variert
karakter ned mot Dragsjøveien, hvor de fortsetter nordover
mot Dragsjøen, på rask vei med mange hopp. Første delen
av denne etappen har vært kjørt det siste året som deler
av Mangen etappen. Siste del er en klassiker som har vært
med i mange år og under de riktig gamle Rally Viking og
Rally Norge løpene. Husk ikke parker til hinder for trafikken!
SS 2/6 Rabbillen 4,96 km
Start kl 10.15 / 14,12, stengt mellom kl. 08.15 og 16.15
Etappen starter ved vestenden av veien rundt Rabbillen,
dette er en smal skogsbilvei, som går rundt tjernet med
samme navn. Den er kort svingete og hektisk. Her blir det
mye «ratting» og action. Men det er vanskelig å parkere.
Det er ikke etablert noe parkering verken ved start eller
mål. Husk ikke parker til hinder for trafikken!
SS 3/7 Børli, 17,77 km.
Start kl 10.29 / 14.26 Stengt mellom 8.30 og 16.30
Starter ved Bjørknes i bakkene opp mot Børli og
Fjellskogen, den starter med at førerne får 100 meter stigning rett i fleisen, mens det blir mange muligheter til flat
pedal innimellom frem til mål, 18 kilometer senere ved
Mobekk. Smal og fin skogsbilveg i starten før den vier seg
ut ca halvveis inn på etappen. Store variasjoner av kjørestil
kreves av førerne for å fullføre. Ingen parkeringsmuligheter
ved start og klare begrensninger ved mål. Husk ikke parker
til hinder for trafikken!

SS 4/8: Kjelle, 4,56 km:
Start kl. 11.47 / 16.12, stengt mellom kl. 09.50 – 18.00
Etter lange skogsettapper kommer deltakerne inn i åpne
områder som gjør at de må klype seg litt i armen for ikke å
ta med seg både åker og uthus. Etappen startet raskt på
Haget ved Haneborgveien (FV 234) før den går over i en
teknisk del gjennom bebyggelsen. Ut på asfalt som svinger seg ned mot målgang på Kjelle Videregående Skole. En
prøve som egner seg godt til publikum, uavhengig om du
vil se fart eller sladding! Her kan man få både i pose og
sekk! Fine publikumsområder på hele prøven. Følg skilting
fra Lierfoss. Parkering på FV 234 mellom Haget og
Haugrim, på Haneborgveien. Betjent parkering.

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!

Kos dere på rally og tenk på sikkerheten!
Mvh Løypesjefen

RALLYRADIO: www.rallynm.no

Denne listen er de som hadde meldt seg på, når
Rally Avisen gikk i trykken. Dette er ikke startliste,
STARTLISTEN må dere laste ned på denne adressen:

http://startliste.ahrally.no
Eyvind Brynildsen

KNA Varna

Skoda

NaA

2

Frank Tore Larsen

NMK Modum og Sigdal

VW

NaA

2

Brynildsen World Rally Team

Marius Aasen

Asker og Bærum Motorsport

Skoda

NaA

2

Marlene Engan Aasen

Asker og Bærum Motorsport

Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9

Hakon Sveen Frøslid

NMK Fluberg

Ford

NaC

2

Jørn Listerud

KNA Varna

Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9

Olav Fredriksen

NMK Modum og Sigdal

Ford

NaC

2

Steve Røkland

KNA Kongsvinger

Peugeot

NaC

5

Roger Rustand

KNA Kongsberg

Ford

A

2

Morten Storsveen

KNA Varna

Renault

A

5

Sindre Backe

NMK Hadeland

Ford

B

5

Markus Bakken

NMK Modum og Sigdal

Citroen

B

5

Fredrik Magnussen

NMK Hønefoss

Ford

C

5

Maren Engseth

NMK Elverum

Ford

C

5

Per Brynildsen

KNA Varna

VW

A

15

Torbjørn Hjermstad

KNA Indre Ytre Østfold

Volvo

A

15

Trond-Håvard Østheim

Roger Rustand

Fredrik Rolid Magnussen

Torbjørn Hjermstad

Roger Eilertsen

Asker og Bærum Motorsport

Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9

Torstein Eriksen

NMK Modum og Sigdal

Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9

Trond-Håvard Østheim

NMK Hadeland

Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9

Raymond Braaten

NMK Aurskog-Høland

Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9

Anita Hvambsahl

KNA Kongsberg

Useedede førere. Klasse 1-9

Merete Storsveen

KNA Varna

Useedede førere. Klasse 1-9

Mads Johansen

NMK Hadeland

Useedede førere. Klasse 1-9

Hedda Turvoll Lien

NMK Modum og Sigdal

Useedede førere. Klasse 1-9

Truls Briskelund

NMK Hønefoss

Useedede førere. Klasse 1-9

Kent Dellerud

NMK Elverum

Useedede førere. Klasse 1-10

Øyvind Rødsjø Beckstrøm

NMK Gardermoen

Useedede førere. Klasse 1-9

Atle Dyreng

KNA Indre Ytre Østfold

Useedede førere. Klasse 1-9

Ole Kristian Stenslet

NMK Aurskog-Høland

Ford

B

15

Monica Weltzin Pedersen

NMK Aurskog-Høland

Useedede førere. Klasse 1-9

Martin Nygård

KNA Kongsvinger

Subaru

NaD

13

Tina Jeanette Olsen

KNA Kongsvinger

Useedede førere. Klasse 1-9

Petter Sæves Waskaas NMK Grenland

Subaru

NaD

13

Henrik Ø. Johannesen

NMK Modum og Sigdal

Useedede førere. Klasse 1-9

Mats Peder Hvambsahl KNA Kongsberg

Volvo

NaD

10

Lasse Berg

NMK Nore og Uvdal

Useedede førere. Klasse 1-9

Even Moan

Asker og Bærum Motorsport

Mitsubishi

NaE

13

Tony Caspersen

NMK Aurskog-Høland

Subaru

NaE

13

Pure Racing

Glenn Bjørnrud

Asker og Bærum Motorsport

Useedede førere. Klasse 1-9

Kenneth Myhre

Asker og Bærum Motorsport

Useedede førere. Klasse 1-9

Stein Erik Brynildsen

NMK Gardermoen

Mitsubishi

NaE

13

Vemund Leivestad

NMK Aurskog-Høland

Useedede førere. Klasse 1-9

Christian Sagli

KNA Kongsvinger

Volvo

NaE

10

Ole Martin Sagli

KNA Kongsvinger

Useedede førere. Klasse 1-9

Jonas Hvambsal

NMK Kongsberg

Useedede førere. Klasse 1-9

Anders Nygård

NMK Nore og Uvdal

Useedede førere. Klasse 1-9

Kristian Hvambsal

NMK Kongsberg

Volvo

NaE

10

Ole Gunnar Skogli

NMK Nore og Uvdal

Ford

NaE

10

Kristian Hvambsal

Lars Johan F. Strand

Kristiansands Automobilklubb BMW

NaE

10

Jan Gunnar Hulthin

Kristiansands Automobilklubb

Useedede førere. Klasse 1-9

Bjørn Bækkevold

Asker og Bærum Motorsport

A

13

Ann Veronica Bækkevold

Asker og Bærum Motorsport

Useedede førere. Klasse 1-9

Mitsubishi

Arnt Gustav Olsen

Asker og Bærum Motorsport

Subaru

A

13

Rune Eilertsen

Asker og Bærum Motorsport

Useedede førere. Klasse 1-9

Jakob Hvambsahl

NMK Kongsberg

Volvo

A

10

Andreas Hvambsahl

NMK Kongsberg

Useedede førere. Klasse 1-9

Kjell Arne Smerud

NMK Hadeland

Volvo

A

10

Vilde Lindum Fjulsrud

NMK Modum og Sigdal

Useedede førere. Klasse 1-9

Kristoffer Hegle

Asker og Bærum Motorsport

Volvo

A

10

Kenneth Johnsrød

Asker og Bærum Motorsport

Useedede førere. Klasse 1-9

Sunniva Rudi

NMK Nore og Uvdal

Useedede førere. Klasse 1-9

Heine Rudi

NMK Nore og Uvdal

Peugeot

A

11

Svein Tore Løvhøiden

KNA Kongsvinger

Opel

A

11

Arnt Gustav

Svein tore løvhøiden

Richard Haget

Useedede førere. Klasse 1-9

Ib Vegard Andersen

NMK Modum og Sigdal

Volvo

B

10

Kari Anne Ramstad

Camilla Antonsen

KNA Varna

Volvo

B

10

Anniken Storsveen

Vegard Hegle

KNA Varna

Volvo

B

10

Dyre Erling Fredriksen

Asker og Bærum Motorsport

Useedede førere. Klasse 1-9

Rune Kittelsen

Kristiansands Automobilklubb Volvo

B

10

Pål Kittelsen

Kristiansands Automobilklubb

Useedede førere. Klasse 1-9

Jørgen Leivestad

NMK Aurskog-Høland

Subaru

C

13

Sondre Østmoen

NMK Aurskog-Høland

Tor Bækkevold

KNA Eiker

Mitsubishi

C

13

Conny Simonsson

Ola Petter Hovelsrud

NMK Fluberg

Volvo

C

10

Mats Bergseng

Are Tørnby

NMK Aurskog-Høland

Volvo

C

10

Martin Erdmann

Daniel Løvlien

NMK Solør

Erik Nordahl

Vegard Hegle

Useedede førere. Klasse 1-9
KNA Varna

Useedede førere. Klasse 1-9

Useedede førere. Klasse 1-9
Useedede førere. Klasse 1-9

NMK Fluberg

Useedede førere. Klasse 1-9
Useedede førere. Klasse 1-9

Seat

C

11

Løvlien Motorsport

Jeanett Haug

NMK Hamar

Useedede førere. Klasse 1-9

Ford

C

11

Erik Nordahl

Mail Wear Nordahl

Asker og Bærum Motorsport

Useedede førere. Klasse 1-9

Ole Morten Korsmo

KNA Kongsvinger

Volvo

A

17

Tore Hellerud

Rino Bækkevold

NMK Aurskog-Høland

Volvo

B

17

Stian Kristiansen

NMK Aurskog-Høland

Useedede førere. Klasse 1-9

Bjørn-Vidar Tangen

KNA Indre Ytre Østfold

Volvo

C

17

Bjørn-Vidar Tangen

Jan Fredrik Bonden

Kristiansands Automobilklubb

Useedede førere. Klasse 1-9

Asbjørn Strøm

NMK Kongsberg

Volvo

C

17

Asbjørn Strøm

Aleksander Engedahl

NMK Kongsberg

Useedede førere. Klasse 1-9

KNA Kongsberg

Useedede førere. Klasse 1-9

Useedede førere. Klasse 1-9

Jon-Anders Nordby

NMK Gardermoen

Volvo

C

17

Erik Hansen

EirikFrogner

KNA Kongsberg

Volvo

C

17

Endre Dokken

Useedede førere. Klasse 1-9

Andreas Pedersen

NMK Hadeland

Volvo

C

17

Andreas

Hans Fredrik Arnesen

NMK Hadeland

Useedede førere. Klasse 1-9

Karl M. F. Kristiansen

NMK Hamar

Volvo

Deb

19

Anette Giæver Lier

Anette Giæver Lier

NMK Hamar

Useedede førere. Klasse 1-9

Peter E. Lie

KNA Drammen

Volvo

Deb

19

Peter E. Lie

Trond Brørby

KNA Fjellregionen

Useedede førere. Klasse 1-9

Gaute Hageland

Kristiansands Automobilklubb Volvo

Deb

19

Gaute Hageland

Arne Leander Jørgensen

NMK Konsmo

Useedede førere. Klasse 1-9

Øystein Hansen

NMK Gardermoen

Volvo

Deb

19

Lill-Katrin Hansen

NMK Gardermoen

Useedede førere. Klasse 1-9

Iver Kleven Hilde

NMK Nedre Hallingdal

VW

Deb

19

Jon Eirik Gårdhammer

NMK Nedre Hallingdal

Useedede førere. Klasse 1-9

Daniel Lindfjord

NMK Elverum

Ford

Ung

20

Einar Alexandersen

NMK Elverum

Useedede førere. Klasse 1-9

Daniel Lindfjord
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