
 

 

RALLY CAMP 

2022 Sveg 

 

Inbjudan till Rally Camp 2022! 

Nytt för i år är att vi kommer att ha 4 st testtillfällen. Det beror 

på hur SM kalendern ser ut och vi vet att flera vill testa innan 

första tävlingen i Boden den 7-8 januari enligt följande: 

17 December RallyCamp SM test 1 

28 December RallyCamp SM test 2 

7-9 Januari Trötänga Rally Camp 1* 

14-16 Januari Trötänga Rally Camp 2 

Ny värmestuga och servicedepå på Trötänga! 

Det kommer att finnas enklare lunch och fika till försäljning. 

(Vi kommer att vidta särskilda åtgärder med anledning av 

Covid-19). 

Vid testerna genomförs en anmälan och säkerhetskontroll 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 och glykol i bilen. Grymt kul! 

*Vi kommer att följa Rally SM i Kåtan på de medier som erbjuds 

den 7-8 januari. 

Nytt! Förra säsongen introducerades en ny isbana på Trötänga. Vi kör 

3 olika slingor på torvmyren ”Trötänga” samt SS Sveavägen, SS 

Knulvägen och SS Karlavägen. Vi kommer även att förbättra åkningen 

på och runt SS Stureplan till i år. 

Vissa dagar kommer vi att köra de klassiska Överbergssträckorna med 

Knättvägen, Lisas, Fansholmsdammen och Hyddan. 

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 (Den 8 samt 15 januari).  

På lördagskvällen under Trötänga RallyCamp 1 och 2 planerar vi för 

gemensam middag och prisutdelning på lämplig plats. 

Vi räknar med att vi får klart med simhallen så vi får en skön bastu, 

bubbelpool och simma lite för de som vill. Glöm inte badkläder 

Besök gärna: https://sbfplay.solidtango.com/video/rallycamp-i-sveg. 

Boende! I år verkar det som om det kan bli svårare att få tag i boende 

beroende på stora vindkraftsprojekt i området vissa dagar. Vi håller på 

att skapa fler lokala alternativ med privata uthyrare och lokaler.  

Var ute i god tid och fråga oss vid behov! 

ANMÄLAN: Anmälan mailas enklast till: 

thojan331@gmail.com 

Avgift för hela helgen med arrangemang och tillgång till ca 6  

specialsträckor, 3 100:- 

Kontakt Thomas 070 626 3355, John 070 279 9569 

Jocke Borg, Mini WRC 
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