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 SÄSONGS FINAL !

Inbjudan till Rally Camp 2021 Nr 4 

SÄSONGSFINAL! 

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. Förutom vanliga skogssträckor och 

isbanor har vi en unik möjlighet att köra på preparerade frusna 

myrar. Det är alltid säkert både för er som kör och oss som 

preparerar vägarna. Framför allt så sliter det inte något på 

dubben.  Vi kommer också umgås, grilla korv och ha det jäkligt 

mysigt! 

Vi har anpassat arrangemanget efter FH/Corona läget! 

Ny värmestuga och servicedepå på Trötänga! 

Det kommer att finnas enklare lunch och fika till försäljning 

(Speciell hantering med anledning av Covid-19). 

Vi inleder lördagen med anmälan och säkerhetskontroll kl 9.00 

– 10.00  vid på Trötänga depån/ Herrö 17 km. väster om Sveg. 

Kör mot Särna, Idre Älvdalen. Höger mot Herrö/Trötänga och 

följ skyltningen.  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! 

Middagen ordnar ni själva när det passar er. 

    

På söndag börjar vi kl 09.00. Nytt! I år kommer vi att introducera en ny 

isbana/yta på Trötänga som heter SS Stureplan. Vi kör 4 olika slingor 

på torvmyren ”Trötänga” samt SS Sveavägen. Vi har 2 backupvägar SS 

Karlavägen och SS Knulvägen.  

Kör så mycket ni orkar!  

Eftersom att det är Säsongsfinal vinter så kommer vi även träna 

tävlingsmomentet och har möjlighet att köra en Rally Camp Sprint 

(Frivilligt och bara på skoj) och kanske en och annan överraskning! 

Boende bokar ni enklast själva på Hotell Mysoxen 0680-17000, 

Campingstugor på campingen(samma nummer som Mysen), Lilla 

Hotellet eller vandrarhemmet som heter Hotell Härjedalen. 

Vi har varmgarage och verkstad med lyft i byn Herrö i anslutning till 

Trötänga. 

Besök gärna: www.isbana.nu 

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  

 

  

 

Jocke Borg, Mini WRC 
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