
Fart og spenning 
Med spektakulære fartsetapper på fjellet, flere norske førere 
i VM-kamp og serviceområde inne i Vikingskipet, må Rally 
Norway bli en suksess. Vi håper på minst 100 000 tilskuere 
til det første VM-rallyet i Norge. Jeg kan love både fart, 
spenning og ikke minst gode forhold for publikum langs de 18 
fartsetappene, sier løpsleder i Rally Norway, Stig Rune Kjernsli.
– Det er ikke bare Petter og Henning Solberg vi skal se opp for. 
Norge er i ferd med å få opp unge, talentfulle førere som Mats 
Østberg. Anders Grøndal og Andreas Mikkelsen. Sistnevnte er 
bare 17 år og skal kjøre Rally Norway på dispensasjon. Så her er 
det bare å ta med norske flagg og komme, sier daglig leder  
Even Wiger i rally Norway.

Her skjer det:  
De røde strekningene på kartet 
viser fartsetapper (SS). Spesielt 
bør du merke deg SS11/15 øst for Sjusjøen, 
SS6 Kongsvinger, SS8 ved Kirkenær, 
og deler av SS2 på Haslemoen.
• Start og mål på Hamar.  
• Start SS1 fredag kl. 0743, mål søndag ca. kl. 1430.
• Totalt 18 fartsetapper fra Kongsvinger til Lillehammer.
• Service: Vikingskipet på Hamar tre ganger per dag.

NAF Motorsport
Interessen for motorsport i Norge er økende, og 
helgens arrangement er den første VM runden  
i rally her i landet.
Mange av NAFs lokalavdelinger har aktive og engasjerte motors-
portmiljøer. NAF er en av fem eiere av Norges Bilsport Forbund 
(NBF) som utsteder lisenser og holder kurs for de som driver med 
bilsport, både på arrangør og utøversiden. Man kan begynne 
med bilsport fra det året man fyller 7 år. Grener innen bilsport 
er Formel – K (Go Kart), bilcross, rallycross, asfaltracing, rally, 
offroad, og dragracing. 
Er du interessert i motorsport? Du finner oversikt over  
NAF-motorsportklubbene på naf.no/motorsport.

NAF Ung-medlemskapet gir rett til å løse motorsportlinsens
NAF Ung er tilbud til deg under 24 år og gir blant annet rett til 
å løse nødvendig motorsportlisens hos NBF. 

Refleksvest – NAF minner om påbud 1. mars
Vegdirektoratet vil fra 1. mars 2007 innføre et påbud om minst 
én godkjent refleksvest i hver bil. Den skal være tilgjengelig innen 
rekkevidde fra førersetet og brukes ved uforutsette stopp langs 
veien – uansett om det er mørkt eller høylys dag. 

Beveger du deg langs en trafikkert vei uten refleksvest, lever du 
farlig. Flere fatale ulykker skjer årlig 
grunnet motorstopp langs veien der bil-
fører forlater kjøretøyet uten refleksvest.

Med godkjent refleksvest er du godt syn-
lig for passerende bilister, og sjansene for 
påkjørsel reduseres radikalt. 
Dette gjelder også i dagslys. 

NAFs nye vest er utstyrt med 3M 
Scotchlite refleks og bærer de strengeste 

godkjenningsmerket for fritidsvester; EN 471-klasse 2, som også 
tilfredsstiller EU-kravet.

Medlemspris kr 65,-

Nettbestilling på naf.no, kundeservice: 08 505, man-fre kl. 8-20, 
SMS: Kodeord NAF til 1880. Vi ringer deg tilbake.

Rally Norway har hele 13 NAF-biler på startstreken. Sju av dem kommer fra klubb  
NAF Asker og Bærum som også bemanner to fartsetapper og stiller med 50 funksjonærer. 
Tekst Rune Korsvoll. Foto: Rally Norway

Bli medlem 
i NAF på naf.no
Vi har tilrettelagt NAF-medlemskapet 
slik at det er enkelt for alle i familien 
å tegne medlemskap til en god pris. 
Husk at medlemskapet er personlig og 
gjelder uansett hvilken bil du kjører.

NAF Medlem med veihjelp
Dette er det kjente NAF-medlemskapet som  
inneholder alle medlemsfordeler inklusiv veihjelp. 
Medlemskapet gir full veihjelpsdekning i hele 
Europa, Tyrkia og Israel. Medlemskapet er personlig. 
Dette betyr at medlemskap følger personen, ikke 
bilen. Du kan tegne medlemskap for 1 person,  
2 personer eller inntil 5 personer i husstanden.  
Der medlemskapet inneholder flere personer,  
gjelder medlemskapet individuelt. Dere mottar én 
giro for hele husstanden. Man mottar én Veibok 
og ett eksemplar av bladet MOTOR per husstand. 
Med familiemedlemskap kan man kjøpe en ekstra 
Veibok for kr 195,- og abonnere på MOTOR for kr 
170,- per år til midlertidig adresse (studenter/mili-
tære).

NAF Medlem uten veihjelp
Inneholder alle medlemsfordelene bortsett fra  
NAF Veihjelp, og er i første rekke et tilbud til deg 
som ønsker et økonomisk bilhold og føler deg sikker 
på at du ikke trenger NAF Veihjelp fordi du har vei-
hjelpsdekning andre steder.

NAF Ung
Dette er et tilbud til deg under 24 år og gir blant 
annet rett til å løse nødvendig motorsportlisens hos 
Norges Bilsport Forbund. Medlemskapet inneholder 
medlemsrabatter og bladet MOTOR. Det gir også kr 
125,- i rabatt på det obligatoriske «Sikkerhetskurs på 
bane» i forbindelse ned førerkortopplæringen.  
NB! NAF Ung inneholder ikke NAF Veihjelp eller  
teknisk/juridisk rådgivning.

NAF MC
I tillegg til ditt ordinære medlemskap, kan du  
melde deg inn i NAF MC. Da får du assistanse av  
NAF Veihjelp både på lett og tung motorsykkel.  
Det koster kr 150,-.

Velkommen til folkefest!

Velg riktig medlemskap:

NAF-deltakere (se bilder siste side):

Thomas Schie/ Göran Bergsten, Ford Focus RAS WRC-03

Tord Linnerud/Ragnar Engen, Ford Focus RAS WRC-03

Eivind Brynhildsen/ Veronica Engen, Mitsubishi Lancer EVO

Bernhard Kongsrud/Pål Christian Iversen, Ford Focus RAS WRC-02

Roar Knutsen/Anders Wangen, Subaru Impreza STI

Roar Vannebo/Henning Isdal, Honda Civic Type R

Petter Fausko/Terje Buberget, Renault Clio Ragnotti

Andreas Mikkelsen/Ola Fløene, Ford Focus WRC

Øyvind Sulland/Jørgen Nordhagen, Subaru Impreza STI

Sveinung Bieltvedt/Lars Brenna,Ford Fiesta STI

Thomas Kvam/Stian Johnsen Subaru Impreza N12

Per K. Lundefaret/ Rune Eilertsen Subaru Impreza STi N4

Trond G. Svenkerud/ Kay Ødegård Ford Fiesta ST N 3

* Medlemskap for flere personer dekker 
 ektefelle/samboer og/eller hjemme-
 boende barn under 25 år. 

Medlemskap: En person To personer* Familie*

795,- 1100,- 1525,-

NAF Medlem
uten veihjelp 490,-

NAF Ung 190,-

NAF Medlem
med veihjelp


