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Hejsan,      2019-12-25 

Nu är det  51 dagar kvar till Rally Sweden startar. Årets rally är koncentrerat till Torsby 

och flygplatsen i synnerhet. Vi har förlagt serviceplatsen på flygplatsen och det kommer 

bli navet för hela rallyt. Det kommer förstås påverka trafikflödena för boende, företagare 

och kunder i området. Hoppas ni upplevde att det fungerade bra 2019. 

 

Med detta brev vill jag göra en kort beskrivning hur upplägget kommer se ut, vilka 

datum/tider som det berör. Funderar ni på något får ni gärna höra av er till mig. 

 

En VM tävling i rally är ett jättestort arrangemang och utan lokala klubbar och föreningar 

vore det inte möjligt att arrengera. Till vår hjälp har vi MK Ratten och lokala föreningar. 

På serviceplatsen krävs det nästan 50personer som sköter entré, parkeringar och flödena 

inne på serviceplatsen from tors tom söndag. 

Att arrangera Torsby sträckan med målgång vid ”petters hangar” kräver nästan 

200personer/dag fredag, lördag och söndag. 

 

Vi hoppas givitvis att vi får riktigt mycket publik till både serviceplatsen och Torsby 

sträckan. På serviceplatsen kommer det finnas storbildskärm, utställare som säljer kläder 

m.m. restaurang och den ”Live prisutdelning” direkt ut i Tv för miljontals tv-publik.. 

 

På Torsby sträckan har vi gjort om stenbrottet till en riktigt fin arena med höjdskillnader 

och storbilskärm. 

Vi kommer dirigera publiken till våra 2st publikparkeringar, varav den ena är inne på 

flygplatsen via infarten till Torsby flygklubbs terminal. Den andra ligger lite längre norrut 

efter Bergebyvägen på vänster sida (användes även 2017,2018). 

 

Vi kommer ha vägvakter i ”Karl Hedin” korset from tors13feb tom sön16feb, från tidig 

morgon till sent på kvällen. Vägvakterna kommer stoppa de fordon som vill passera mot 

flygplatsen och kontrollera deras ”bilpass dekal”. Företagare som ligger på väg mot 

flygplatsen kommer få ”bilpass” dekaler av mig, så det skall gå så smidigt vi kan! 

Gäller även boende efter Bergbyvägen vid behov. 

Så jag vill att ni sänder mig en förfrågan av bilpass dekal på mail. 

Kunder kan vi däremot inte förutse, utan här har vägvakterna fått tydliga instruktioner att 

det är ”sunt förnuft” som gäller. Så en kund kommer inte bli stoppad utan kommer släppas 

fram efter motivering/skäl till vägvakten. 
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Onsdag 5feb kväll tom Söndag 23feb* 

Flygplatsen är stängd för flygtrafik. Taxi transfer till Hagfors flygplats 

*Ambitionen är att flygtrafiken skall starta upp fredag 21feb. 
 

Torsdag 6feb  
Rally Sweden öppnar serviceplatsen på flygplatsen och de stora fabrikstallen börjar 

rulla in. Från organisation sida kommer vi också starta uppbyggnad av 2st stora tält, 

målcermoni podium m.m. Serviceplatsen kommer nu vara öppen varje dag tills 

tävlingen är avslutad. 

 

Tis 11feb kl.14:15-18:00 och Onsdag 12feb kl.11:30-14:00 

De tävlande får genomköra sträckan och skriva noter på Torsby sträckan. 

 

Ons 12feb. Besiktning vid Stjerneskolan kl.15:00-22:00  
 

Torsdag 13feb Shake down kl.09:00-14:00 

Fullfartsträning på Skalla sträckan. De tävlande har möjlighet att köra 

fullfartsträningen upp till 4ggr.  
 

Fredag 14feb 

 De tävlande i VM tävlingen har 3st servicetillfällen kl.06:05,kl.11:29 och kl.17:36 

 SS8 Torsby, startar kl.17:04 

 Tävlande i Historic klassen startar kl.14:10 och har service kl.19:58 

 Historic klassen startar på SS Torsby ca.kl.19:28 
 

Lördag 15feb 

Tävlande i VM tävlingen har 3st servicetillfällen kl.07:25, kl.11:55 och kl.20:00 

Historic klassen har service kl.09:30 och målgång på serviceplatsen ca.13:53 

Historic kör SS Torsby kl. 13:38 och WRC kör SS Torsby  kl.19:30 
 

Sön 16feb 

Tävlande i VM tävlingen har 1st servicetillfälle kl.06:25 och målcermoni kl.13:00 

på Serviceplatsen. SS19 Torsby (powerstage) startar kl.12:18. 

 

Mvh Adam Magnusson mobil.0706854277  mail:adam@rallysweden.com 
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