RALLY CAMP
4-6 Januari 2021 Sveg

Inbjudan till Rally Camp 2021!
Välkommen till ett speciellt event som vi hoppas att du kommer
att uppskatta. Här kan ni i lugn och ro testa era bilar, arbeta
med inställningar, träna körteknik och noter, ta del av och dela
med er av kunskaper. Ni kommer också att träffa de allra bästa
stötdämpaexperterna från Öhlins som hjälpt team runt om i
världen och Sverige i decennier. Vi kommer också umgås grilla
korv och ha det jäkligt mysigt!
Ny värmestuga och servicedepå på Trötänga!
Det kommer att finnas enklare lunch och fika till försäljning.
Vi inleder måndagen med anmälan och säkerhetskontroll kl
10.00 – 13.00 vid på Trötänga depån/ Herrö 17 km. väster om
Sveg. Kör mot Särna, Idre Älvdalen. Höger mot Herrö/Trötänga
och följ skyltningen. strax väster om Sveg. Trailerparkeringen är
i anslutning till depån.
Tips! Ni som vill ha egen mat och dryck med er bör handla med
redan innan ni lämnar Sveg. Vi ordnar med grillar och givetvis
går det bra att sitta inne i kåtan. Vi kör så länge vi har lust på
kvällen. Glöm inte extraljusen. Grymt kul!
Lite senare på kvällen (ca 20.30) kör vi en summering av dagen
inne i Sveg. Middagen ordnar ni själva när det passar er.

På tisdagen börjar vi kl 09.00. Nytt! I år kommer vi att introducera en
ny isbana på Trötänga. Vi kör 3 olika slingor på torvmyren ”Trötänga”
samt SS Sveavägen och SS Kvarndammen.
Kör så mycket ni orkar! 
Eftersom att det är en bra förberedelse att även träna
tävlingsmomentet kör vi som vanligt en Rally Camp Sprint kl
13.00(Frivilligt och bara på skoj).
Vi håller på hela dagen fram till 16.30. Parkerar undan rallybilar och
har sedan en relax i simhallen för de som vill.
Nytt! I år tänkte vi ordna en speciell Trettondags-Middag och
aktivitet som serveras i Kåtan på Trötänga kl 20.00. (Kostar ca 300:/person).
Busstransport går från Mysoxen kl 19.30 och från ICA Parkeringen kl
19.40.
På torsdag är det möjligt att fortsätta träna (Anmäl till mig).
Vi kör mellan 09.00 och 14.00 Avslut.
Besök gärna: https://sbfplay.solidtango.com/video/rallycamp-i-sveg.
ANMÄLAN: Anmälan mailas enklast till:

thojan331@gmail.com
Avgift för hela helgen och tillgång till ca 6 specialsträckor, 2 500:Kontakt
Thomas Jansson 070 626 3355
John Vesterström 070 279 9569

