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Beboerinformation – til opslagstavlen 
 
Vedr. Rallytest lørdag den. 21 marts 2015.  
I forbindelse med at der ovennævnte dato bliver afviklet en rallytest, har vi valgt at 
kontakte Dem, fordi løbets hastighedsprøve bliver afviklet i nærheden af Deres bopæl. 
De bliver ikke direkte berørt, men vi syntes alligevel fra løbsledelsens side, at vi vil gøre 
opmærksom på vores tilstedeværelse, som kan betyde, at den vej De plejer at køre 
måske er spærret, eller at der er veje som er afspærret for anvendelse til løbet. 
 
På bagsiden af dette brev kan De se en skitse over prøven.  
Vejene er afspærret i tidsrummet Lørdag 21 marts mellem kl. 09.30 til 15.30 
Vi håber på forståelse, og håber på at være til mindst mulig gene for jer på dagen. 
 
Vi er meget taknemmelige for at lodsejerne på prøven har accepteret løbets afvikling, 
samt de mange frivillige der hjælper op til og på selve løbsdagen, officials og 
politihjemmeværn. 
Det havde selvfølgelig heller ikke kunne lade sig uden tilladelse fra Struer kommune og 
politiet.  
 
Lidt information om selve rallyet: 
Der skulle være rig mulighed for nogle spændende timer i selskab med toppen af Dansk 
rallysport, og der kommer mange dygtige kørere og hurtige biler til starten. 
Der vil være yderlige informationer på løbets hjemmeside som er: www.soms.dk 
 
BEMÆRK AF SIKKERHEDSGRUNDE FØLGENDE: 
I det tidsrum angivet på bagsiden, hvor prøven er lukket og indtil minebåndet igen er 
taget ned må INGEN færdes på strækningen uden først at have kontaktet de officials 
der er placeret på prøven. Når minebåndet er taget ned er strækningen igen åben for 
almindelig færdsel. 
I rally er farten meget høj, da det gælder om at køre den afspærrede strækning igennem 
hurtigst muligt. Derfor må vi endnu engang påpege vigtigheden af at passe på børn, 
hunde, sig selv og andre. Derfor bliv bag ved afspærringerne og ret jer efter officials 
anvisninger. 
 
Prøvechef: 
Flemming Nielsen 
Mobil: 40 45 98 88 (på løbsdagen) 
 
Løbsledelsen: 
Jes Pedersen 
Mobil: 23 62 06 11 (på løbsdagen) 
Jes Pedersen kontaktes også, hvis man har spørgsmål før arrangementet. 
 
Vi i løbsledelsen håber på, at I vil kigge på de spændende rallybiler, når nu chancen for 
at de toptunede biler køre lige forbi. 
 
Men husk at blive bag ved minebånd og sikkerhedszoner….. 
 
 


