
 

 

 

Struer & Omegns Motor Sport 

Dahl Biler Rallytest 2022 
26.03.2022 

SLUTINSTRUKTION 1 
 

Tak for jeres anmeldelse til SOMS Rallytest 2022 

 
Konkurrencen er godkendt af DASU og Midt- og Vestjyllands Politi under nr. 4100-50163-
00013-22 

 
Startnummer og mødetid ved teknisk kontrol fremgår af vedlagte deltagerliste.  

 
Samlingssted før og under løbet er ved Dahl Biler, Fælledvej 5, 7600 Struer. 
 

Teknisk kontrol er ved Dahl Biler, Fælledvej 5. 
 

Der findes ingen tankningszone. Tankning kan ske fra stander ved Statoil, Fælledvej 3. 
 
Løbsledelsen kan under hele arrangementet træffes ved samlingsstedet hos Dahl Biler og 

på følgende telefonnumre: 
 

• Niels Holst 2048 0816 
• Jes Pedersen 2362 0611 

• Jørn Mørup 2461 9222 
 
Al service foregår på de på kortet anførte områder hos Dahl Biler, Statoil og 

langs Farvervej. Presenningsunderlag er påkrævet 
 

Der er ikke afmærkede pladser men det anbefales at deltagerne fordeler sig på 
en måde så det ikke generer adgangen til de erhvervsejendomme, der findes i 
området. 

 
Trailerparkering skal foregå på de anviste områder på Damgårdsvej. 

 
Oversigtskort og startprocedure findes på side 2. 
 

Dahl Biler serverer kaffe og rundstykker til deltagere og servicefolk ved samlingsstedet i 
tidsrummet fra kl. 07.00 til 09.30. 

 
Fra kl. 11.00 kan der ved samlingsstedet købes forplejning i form af: 

• Pølser m. brød 

• Vand og kaffe samt kage 
 

 
Vel mødt i Struer på lørdag  



 

 

 

Struer & Omegns Motor Sport 

Dahl Biler Rallytest 2022 
26.03.2022 

STARTPROCEDURE 
 

  

 

Trailerparkering foregår på Damgårdsvej – 
markeret med grønt på kortet. 
 
Serviceareal er markeret med blåt og er 
området langs Farvervej samt på pladsen 

omkring Dahl Biler og ved Statoil.  
Der er ingen reserverede pladser men vi 
henstiller til at pladserne ved Dahl Biler og 
Statoil bruges af dem der kommer med et setup 
der vil fylde for meget i vejsiden.   
 
Procedure: 

1.  
Startnumre og reklamer udleveres ved 
teknisk kontrol og påsættes før teknisk kontrol 
tilkøres. 
 
2.  

Mødetid ved teknisk kontrol hos Dahl Biler er 
anført på deltagerlisten. Teknisk kontrol 
udleverer en kvittering som skal medbringes til 
licenskontrol.  
Sørg for at dine dokumenter (synsrapport, 
godkendelses-blad og prøvemærker) er i 
orden, så du kan få lov at starte 

 
3. 
Licens kontrol ved rallycentrum hos Dahl Biler 

skal være gennemført inden kl 09:30 
Husk kvittering fra teknisk kontrol samt 
vognbog, der skal afleveres. 
 

4. 
Gennemkørselsmateriale udleveres ved 
rallycentrum fra kl. 08:00. Materialet kan 
udleveres før licenskontrol er gennemført hvis 
servicemandskabet tager bilen gennem teknisk 
kontrol. 

 
5.  
Gennemkørsel af prøven skal være afsluttet 
inden kl. 09:45.  
Vis hensyn til lodsejere og officials. 
 

6. 

Mandskab med startnr. 1 fungerer som 
forkører og starter formiddagsprøven kl. 
09:55 og eftermiddagsprøven kl 12:55 
Derefter er der startrækkefølge i den orden som 
deltagerne tilkører startkontrollen. 
Der findes ingen tidskontroller i løbet. 

 


