
Slutinstruktion 1 - Rally Faaborg 2017
Kære deltagere.

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn byder hermed velkommen til Rally Faaborg 2017 på 
Sydfyn.

Konkurrencen er godkendt af DASU under løbstilladelse nr. 414

Arrangementet er godkendt af Fyns Politi, journal nr. 2300-50163-00117-17 samt Faaborg-
Midtfyns Kommune, sagsnr. 17-0149.

Der er vedlagt deltagerliste, hvoraf jeres startnummer og starttid fremgår.

Mødetid til teknisk kontrol er 60 min. før jeres starttid.

Det er deltagernes eget ansvar at starte til tiden.

Startnummer udleveres ved teknisk kontrol.

Teknisk kontrol VW Service Faaborg
L. Frandsensvej 8
5600 Faaborg 

Licenskontrol, start, pause og mål, VW Service Faaborg
L. Frandsensvej 8
5600 Faaborg 

Parc Fermé (efter teknisk kontrol, pause og ved mål) Kami Stål
L. Frandsensvej 5
5600 Faaborg

Trailerparkering: FFV
L. Frandsensvej 1
5600 Faaborg 

Sammen med denne slutinstruktion kan der også findes et oversigtskort over området med 
trailerparkering, teknisk kontrol, licenskontrol, parc fermé m.m.

Teknisk kontrol skal foretages før licenskontrol og kvittering herfra skal medbringes til 
licenskontrollen.

Løbets dommer er Lars Hoffmann.

Udover at løbet er tællende til Jysk/Fynsk mesterskab og MSSV-turneringen i klubrally, så er løbet 
også finaleløb i Speed Nord.

Løbets total længde er 112,76 km – heraf 25,66 km prøve (10 hastighedsprøver på asfalt/SF-sten 
og grus) for klasserne 1-3. For klasserne 4-7 er total længden 115,56 km -  28,46 km prøve (10 
hastighedsprøver på asfalt/SF-sten og grus).

Løbet er opdelt i 2 afsnit - SS1-5: Max. afviklingstid: 2:00 timer - SS6-10: Max. afviklingstid: 
2:00 timer.

Præmiering for Rally Faaborg: Efter DASU's reglement.

Præmieoverrækkelse hos VW Service Faaborg: Ca. kl. 17.30.
Udover løbet er der også præmieoverrækkelse for jysk/fynsk mesterskab samt Speed Nord. 



Forplejning: Der er gratis kaffe og brød ved start. Ved pauserne og mål sørger KDAK Catering for 
at grillen er tændt op, så der kan købes mad og drikkevarer.

Løbsledelsens telefonnr. under løbet: Michael Nielsen, løbsleder Tlf. 6023 4450
René Christensen, ass. løbsleder Tlf. 2983 4646
Dorte Møller Jørgensen Tlf. 2099 1400

Løbsledelsen og alle de mange frivillige hjælpere håber at I får en god tur, og en sjov dag i det 
sydfynske.

Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn
Michael Nielsen, løbsleder


