RALLY HEDEMARKEN 2016
Også i år har vi valgt å benytte harde fylkes-/ kommunale og private veger med
Vangsåsen og Vendkvern i nord. I sør Ekeberg, Tangen, Brenna, Vallset,
Rokosjøen og Løten.
Starten vil i år få en ny vri, og går fra nye CC Stadion kl. 20:00 fredag kveld.
SS 1/3

«Måsan». Rask kommunal veg med en ny sjikane av året.

SS 2/4

Ekeberg smal fylkes-/ kommunal veg av utmerket kvalitet.

SS 5/8
SS 6/9

Brenna rask og hard fylkes-/kommunal samt privat veg av god
kvalitet.
Rokosjøen krevende fylkes-/kommunal vei.

SS 7/10

«Brenneriet» gammeldags rallyvei på fylkesvei.

SS 12/14

Vendkvern på motorbanen som i år er snudd. Publikumsprøve.

SS 11

Vangsåsen «lang» med 11,88 km kommunal og almenningsvei.

SS 13

Vangsåsen «kort» med 7,96 km kommunal og almenningsvei.

Serviceplassen vår i år er flytta fra Brygga i Hamar til en større og mer tilgjengelig
plass på parkeringsplassen ved Vikingskipet i Hamar.
Service tider: Fredag : 21:38 Lørdag: 07:39,11:24, 14:40
Etappe
SS 1/3

Beskrivelse
«Måsan»

2,42 km

Start 1. bil SS 1 kl. 20:35 og SS 3 kl. 08:26

Rask bred kommunal veg med noen fine svingkombinasjoner som er tenkt til
«oppvarming». Nytt av året er en sjikane midt på etappen. Kjøres som første
etappe i mørket fredag kveld og første lørdag morgen.

SS 2/4

Ekeberg

10,91 km

Start 1. bil SS 2 kl. 20:57 og SS 4 kl. 08:55

Denne etappen går samme vei som i -15. Starter med smal men hard og fin
kommunal veg frem til fylkesveien opp til krysset på 7,96 km hvor vi svinger
inn på noe smalere kommunal veg med litt løs grus på toppen til mål.
Krevende prøve.
En utrolig stemningsfull opplevelse for publikum fredag kveld med mye folk,
bål, fest og overnatting i skogen.

SS 5/8

Brenna

15 km Start 1. bil SS 5 kl. 09:22 og SS 8 kl. 12:38

Starten er flyttet ca 2 km inn og er lik den som har vært for noen år tilbake.
Starter med noen heftige svingkombinasjoner, så opp mot «Dalsjøkrysset»
hvor de tar til venstre. Oppoverbakke på fylkesveg med hårnåler opp til
Oppsalvegen. Nordover ned til et meget vanskelig veidele med stor
kompresjon og stein inner .Rask veg med hårnåler oppoverbakke forbi
Skuggerud-Bråten-Fossenga. Østover på privat veg til mål ved Støa.
På denne etappen er det flere tilfartsveger for publikum.

SS 6/9

Rokosjøen 10,80 km

Start 1. bil SS 6 kl. 09:56 og SS 9 kl. 13.12

Dette er en gammel rally klassiker med teknisk krevende kommunal veg og
fylkes veg med en del «indianeroverfall». Det berømte «Engseth hoppet er
med samt mange krevende partier med dobbelthopp mot slutten av etappen
Publikumsplasser ved Neby samt de mange hoppene.

SS 7/10

«Brenneriet» 2,90 km

Start 1. bil SS 7 kl. 10:36 og SS 10 kl. 13.52

Dette var i -15 en helt ny etappe som vi har hatt svært gode tilbakemeldinger
på i rallysammenheng. Fin teknisk krevende kommunal veg med noen
«indianeroverfall» her også. Går også over to gårdstun. Kommer ut på FV
151 hvor flying finish er. Publikumsplass ”Skramstad gård” ca. 1 km før mål.

SS 11 Vangsåsen «lang» 11,88 km

Start 1. bil kl. 15.46

Starter i år på Gåsbuveien ved bommen. De første kilometerene er rask fin
bred vei frem til krysset hvor gamle starten var i 2013.
Her kommer vi inn på rask, smal skogsbilveg nordvest av Gåsbu. Går
nedoverbakke ca. 1,3 km. Følger dalen sydover med åpninger over skrenter.
Den vanskligste åpningen er varnet km 5,53. Fra km 5,98 privatveg ned til Mål
ved Busterud. Beste publikumsplassen er før 6,00 km.

SS 13 Vangsåsen «kort» 7,62 km

Start 1. bil kl. 17.10

Dette er deler av Vangsåsen «lang» hvor starten blir flyttet 3,5 km innover til
veidele Fjellveien - Brennsætervegen.

SS 12/14

Vendkvern 1,15 km

Start 1. bil SS 12 kl. 16:43 og SS 14 kl. 18:00

Dette er en ren publikumsetappe. Her vil det være tilrettelagt med
parkering, HC plass. Det vil være speaker og kiosksalg.
På den siste etappen her vil de 15 beste på uoffisiell resultatliste etter
SS 13 bli snudd i startrekkefølgen. Dvs at den som ligger på plass 15
starter først og den som leder kommer som start nr. 15. Deretter
ordinær startrekkefølge

Målgang vil bli det samme som tidligere år, på Scandic Hotel i Hamar.
Første bil over målrampa vil bli ca.kl. 18:21 lørdag kveld.

