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Telnr tävlingsledning: +46 72-715 34 76, från fredag 4/9
Välkommen till East Sweden Rally 2020
Startkuvert
Verifiera att startkuvertet innehåller följande:
Roadbook, nothäfte (om du beställt noter), anmälningslista, översiktskarta, däckslista,
besiktningsprotokoll, kvitto, tidkort nr 1, tidkort nr 2, bulletin 2 och bulletin 3, dekal med
nödtelefonnummer, 2 st ID-band, tävlingsnummer för tävlingsbil och bil för rekognosering samt
reklam.
Verifiera att servicekuvertet innehåller följande:
Serviceroadbook, anmälningslista, servicedekal, 4 st ID-band samt skiss på placeringen av dekaler.
Bryter tävling
Om ni tvingas bryta tävlingen ska ni meddela tävlingsledningen snarast på telefonnummer
0727-15 34 70.
Emergency telefonnummer
Dekal med nödtelefonnummer till tävlingsledningen kan klistras exempelvis på instrumentbrädan.
OK knapp kopplad till GPS
Bil 1-45 kommer ha en OK-knapp kopplad till sin GPS. Mer information finns på officiella
anslagstavlan i dokument ”ESR GPS OK_knapp”. För frågor kontakta Johan Forsman 0702749963.
Kontakt med tävlingsledning under tävlingen
Tävlande som önskar kontakt med tävlingsledningen ska kontakta tävlingsledningen via telefon och
undvika fysisk kontakt.
Det finns ett antal olika telnummer beroende på ärende:
- HQ med sekretariat, för mer allmänna ärenden, tel 0727-15 34 76
- Brytnr, ifall du bryta tävlingen (det nr som står på tidkortet), tel 0727-15 34 70
- Tävlingsledningen, för tävlingsincidenter, tel 0727-15 34 77
Reklam (ref figur 1)
Reklamen ska klistras enligt följande.
”Sandbäcken” högst upp på vindrutan (ingen annan reklam får förekomma på framrutan)
”Små siffror” övre högra hörnet på framrutan på ”Sandbäcken” dekalen
Startnummer på bakre sidrutor samt på bakrutan.
Appelskogs reklam med startnummer överst på dörren. OBS 2 olika dekaler, en för

vänster sida och en för höger sida, startnumret ska vara närmast
framskärmen.
“Malte Månsson” placeras under Appelskogs reklamen på dörren

Välkomna
Stefan Taleman
Tävlingsledare
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OBS: 2 olika Appelskogs dekaler, en för vänster sida och en för höger sida,
startnumret ska vara närmast framskärmen.
.
Figur 1
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