
Sikkerhedsbriefing
Mediaguide

Dette er den kombinerede sikkerhedsbriefing og 
mediaguide for akkrediterede pressefolk ved Rally 
Stolholm.

Som akkrediteret presserepræsentant vil du have 
adgang til områder, hvor publikum ikke må komme, 
men det stiller også krav. For din egen sikkerhed og 
for rallyets sikkerhed. Så læs vores sikkerhedsbrie-
fing og følg den.

Rallyet er en oplevelse i sig selv, men rundt omkring 
løbet vil deres flere arrangementer. Vi har samlet 
de vigtigste i vores mediaguide, så du kan planlæg-
ge foto- og videooptagelse og interviewmuligheder 
udenfor hastighedsprøverne.

Indhold:

2 - Live-opdateringer og kontaktpersoner
4 - Sikkerhedsbriefing
6 - Områder med begrænsninger
9 - Foto- og interviewmuligheder

This is the combined safety brief and media guide 
for accredited members of the press for Rally Sto-

holm.

As an accredited media member you have access 
to areas not open to the public, but liberties comes 
with requirements for you. For your safety and for 

the safety of the rally. So please read our safety 
brief and adhere to it.

The rally is an experience in itself, but around the 
rally there will be numerous events. We have collec-
ted the most important in our media guide, so that 
you can plan photo, video and interview opportuni-

ties away from the special stages.

Contents:
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Safety brief - 4

Areas with limitations - 6
Photo and interview opportunities - 9
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Resultater
Beregning- og resultatformidling ved 
Rally Stoholm foretages af Rallyresult.

Scan QR-koden eller søg på

https://www.rally-results.dk/

for løbende resultater.

Results
Timing and calculations for Rally Sto-

holm is handled by Rallyresult. 

Scan the QR code or search for 

https://www.rally-results.dk/

for online timing.

Live-opdateringer
og kontaktpersoner

Opslagstavle
Rally Stoholm anvender app’en Sportity 
som digital opslagstavle for løbet.

Download den gratis app og indtast 
koden

ZRCWPI
hvorefter du kan tilgå løbende informa-
tioner fra løbsledelsen.

Bulletin board
Rally Stoholm uses the Sportity app as 
the digital bulletin board for the rally.

Download the free app and enter the 
code

ZRCWPI
and you will get access to the latest 

information from the rally direction.

Kontaktpersoner
Pressens kontaktperson i Rally HQ er 
Gitte Lai Præstekjær 
tlf. 29 24 96 79 
(kun på løbsdagen).

Presseansvarlig er Morten Alstrup,  
tlf. 20 20 74 22
(før, under og efter løbet).

Contacts
Main contact of the press in the Rally 

HQ is Gitte Lai Præstekjær, 
tel. +45 29 24 96 79  

(only during the event).

Press officer is Morten Alstrup, 
tel. +45 20 20 74 22 

(before, during and after the event).

Live updates
and contacts
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Rally HQ
Servicepladser

Rally HQ
Service park

Etape Road no

Min
Distance
   Rest km

10 0,00 0 serviceområde

Rally Stoholm
4-5 November 2022

Targettime Km Km/h

Distance Distance Direction Information
Total km    Part km
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Stå op 
Læg dig ikke ned
Det kan godt være, at du får specielle 
billeder ved at sidde lavt eller endda 
ligge ned. Men er uheldet ude, har du 
begrænset dine muligheder for at flytte 
dig.  
 
Kort og godt: stå op.

Stand up 
Don’t lie down

You might get special photos sitting 
low or even lying down. But in case of 

an accident, you have limited your own 
ability to move.  

 
To put it short: stand up.

General
sikkerhedsbriefing

Lyt til bilerne
Selv om rallybilerne typisk starter med 
et minuts mellemrum, kan du ikke tage 
for givet, at den næste bil først kom-
mer om et minut. Undlad ekstern lyd 
i ørerne og hav fokus på, hvornår den 
næste rallybil kommer.

Listen to the cars
Even though the rally cars typically 

start with one minute intervals, don’t 
ever expect that the next car will come 

in one minute’s time. Avoid external 
sound systems in your ears and have 

your focus on the arrival of the next 
rally car.

Følg officials
anvisninger
Løbets officials har ansvaret for sikker-
heden på hastighedsprøverne. Det er 
dem, som afgør, om hastighedsprøven 
om nødvendigt skal stoppes. Hils på 
dem, når du ankommer til det sted, 
hvor du vil fotografere. Hvor vil du stå? 
Hvad er officials anbefalinger? En god 
dialog på forhånd går det nemmere for 
jer alle.

Adhere 
the marshalls

The rally marshalls have the responbi-
lity for the safety on the special stage. 

They decide, if the special stage has 
to be stopped. When you arrive to the 

area where you want to photograph, 
say hallo to them. Where do you want 

to stand? What are the marshalls’ 
recommendations? A good pre-rally 

dialogue makes things easer for all of 
you. 

General 
safety briefing
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En stor del af rallyet foregår i det åbne 
land på veje eller langs ejendomme, 
hvis ejere har givet os tilladelse til at 
afviklet løbet. Respektér disse lodseje-
re, når bevæger dig rundt.

A great deal of the rally takes place in 
the open land or passes estates whose 
owners have us their permission to run 

the rally. Respect those land owners 
when you move around.

Respektér 
vores værter

Marker
Bevæger du dig ind på en mark, hvor 
afgrøderne er i vækst, må det kun 
ske i traktorspor/sprøjtespor. Hvis du 
gerne vil flytte din placering til et andet 
traktorspor/sprøjtespor, så må du ikke 
skyde genvej gennem afgrøderne. Gå i 
stedet tilbage via traktorsporet/sprøj-
tesporet og find et andet traktorspor/
sprøjtespor, hvor du kan bevæge dig 
tilbage ind på marken.

Fields
If you walk into a field, where the crops 
are growing, you are only allowed to do 

that by following the tracks from the 
tractors or others agricultural equip-

ment. If oy want to move to a different 
track, don’t cross through the crops, 
but walk back through the track and 

find another track to follow.

Gårde
Skyd ikke genvej henover en gårdplads 
og gå aldrig igennem en stald. Dansk 
landbrug er baseret på bl.a. SBF-syste-
met, som sikrer, at besætningerne er 
fri for udefrakommende sygdomme.

Farms
Don’t cross a courtyard or walk through 

a farm production building. Danish 
farming is based on the so-called SBF 

system that secures that the crew is 
free from outside diseases.

Respect 
our hosts
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Undgå modkørsel
Fredag den 4. november 7.00-16.00 
vil deltagerne køre notekørsel, og vi 
vil gerne opfordre til, at man undgår 
modkørsel i denne periode, specielt på 
grusvejene.

Avoid oncoming traffic
On Friday November 4th 7.00-16.00 

the competitors will do their recce, so 
during this period we will ask you to 

avoid driving the stages in the opposite 
direction, especially the gravel sections.



På nogle af hastighedsprøverne har lodsejerne gi-
vet os tilladelse til, at rallyfeltet kan køre på prøver-
ne under visse begrænsninger.

Nogle af begrænsningerne gælder selve rallyet. 
Andre begrænsninger gælder notekørsel og foto-
grafkørsel inden løbet.

På de efterfølgende sider finder du disse begræns-
ninger.

On some of the stages, the land owners have given 
their accept to let the rally field pass through under 

certain conditions.

Some conditions are valid for the rally. Some of the 
conditions apply for the recce.

On the following pages you will find these conditi-
ons.

Områder med
begrænsninger

Areas with 
limitations
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Hastighedsprøverne Stoholm Nord SS5/SS7 og 
Powerstage SS13 kører igennem dele af den vest-
lige del af Liebes Plantage. Arrangørerne har fået 
lov til at køre her på den betingelse, at der hverken 
kommer publikum eller fotografer her.

The stages Stoholm Nord SS5/SS7 and Powerstage 
SS13 will pass through parts of the Western part of 
Liebes Plantage. The organizers have been allowed 

to drive through on the condition neither specta-
tors nor media peoples will be here. 

SS5/SS7/SS13 
Liebes Plantage

SS5/SS7/SS13 
Liebes Plantage
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Rundbane med langt afløb

Asfalt: 10,95 km
Grus: 8,95 km
I alt: 19,90 km

SS5 – Første bils start: Lørdag 08.38
SS7 – Første bils start: Lørdag 10.40

SS5-SS7
HH Trælast og Byggecenter – Stoholm Nord

et vinkelsving, hvor de enten skal dreje til 
venstre og tage anden omgang, eller dreje 
til højre og køre mod afløbet. Stoholm 
Slagter er klar med drikkevarer, rullepøl-
semadder, donuts og kød fra grillen. Der 
er parkering på marken. 
GPS-tip: Feldingbjergvej 23, 7850 Stoholm 
(tilkørsel fra vest via Feldingbjerg).

F
Vi har fået lov til at bruge vejene ved den 
vestlige del af Liebes Plantage, men vi har 
lovet ejerne, at der kun kommer rallybiler 
og ikke tilskuere. Så hjælp os til, at vi kan 
komme igen.

G
Efter en række svingkombinationer kryd-
ser deltagerne jernbanebroen og skal for 
enden af Gamskærvej bremse kraftigt ned 
til et vinkelsving, der fører dem ad Kirke-
bakken mod mål. 
GPS-tip: Søbyvej 51, 7840 Højslev (tilkørsel 
fra nord fra Højslev).

H
Hastighedsprøven slutter på Kardybvej. 
Det er ikke adgang til målstedet.

A
Hastighedsprøven starter i T-krydset Nørre 
Søbyvej/Enghavevej. Der er ikke adgang til 
startstedet via Enghavevej.

B
Parkering kan foregå ved
Fjends Folkeblad. 
GPS-tip: Nørregade 15, 7850 Stoholm.
Maler Ulstrup. 
GPS-tip: Nørregade 15B, 7850 Stoholm.

C
Ved Svends Fornikling kan man opleve del-
tagerne komme igennem to vinkelsving. 
På stedet er der salg af pølser og drikke-
varer. Der er ikke mulighed for parkering. 
GPS-tip: Dornen 4, 7850 Stoholm.

D
Ved Stoholm Ungdomsklub kan man 
opleve rallyholdene bremse kraftigt ned, 
inden de fortsætter mod nord ud af byen. 
Der er ikke mulighed for parkering. 
GPS-tip: Skalmstrupvej 3B, 7850 Stoholm.

E
Efter en svingkombination kan man 
opleve deltagerne bremse kraftigt ned til 

HH Trælast og byggecenter 
- Stoholm Nord byder på et nærmest 
50/50-mix mellem grus og asfalt. Det 
starter med en rundbane i den nordlige 
del af Stoholm, hvor der køres på Nørre 
Søbyvej, Dornen og Skalmstrupvej, inden 
deltagerne skal ud på et langt og kringlet 
afløb inden mål ved Tastum.

HH Trælast og Byggecenter
Stoholm • Højslev • Grundvad

HH Trælast og Byggecenter er en trælast 
med tre afdelinger med salg til private og 
håndværker.

Trælasten byder på alle matrialer til det 
moderne nybyg eller den energirigtige reno-
vering til konkurrencedygtige priser. I bygge-
markedet finder du alt til hus og have til den 
aktuelle sæson.

I byggemarkedet får du personlig betjening 
og et højt serviceniveau af uddannet per-
sonale, som gerne går de ekstra meter for 
kunden.

Vi er også leveradør i brændsel som træpiller,                                                                  
brændetårne og briketter. Vi sørger for leve-
ring med egne biler.

Butikkerne i Højselv og Stoholm er desuden 
Husqvarna-forhandler med eget værksted.  
Husqvarna-automower monteres af egen 
montør hos private og erhverv.

Trælast og butikkerne har åbent:                                                                                                       
Mandag-fredag 7.00-17.00.
Lørdag 8.00-12.00.

N

S

ØV
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Af hensyn til bygningerne og beboerne vil der 
under selve rallyet være en virtuel chikane med 
hastighedsbegrænsning på 40 km/t på et stykke af 
Skalmstrupvej mellem Skalmstrupvej 12 og Skalm-
strupvej 18.

Denne virtuelle chikane med hastighedskontrol vil 
også fungere under deltagernes notekørsel – og 
dermed ligeledes under medierepræsentanternes 
forudgående gennemkørsel.

Under selve rallyet er der stadig adgang til områ-
derne langs Skalmstrupvej.

For the sake of the buildings and the residents, 
there will be a virtual chikane during the rally with a 

speed limit of 40 km/h on a section of Skalmstrup-
vej between Skalmstrupvej 12 and Skalmstrupvej 

18.

This virtual chikane with speed control will also 
be active during the participants’ recce - and thus 

also during the media representatives’ preliminary 
drive-through.

During the rally itself, there is still be access to the 
areas along Skalmstrupvej.

SS5/SS7/SS13 
Skalmstrupvej

SS5/SS7/SS13 
Skalmstrupvej
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håndværker.

Trælasten byder på alle matrialer til det 
moderne nybyg eller den energirigtige reno-
vering til konkurrencedygtige priser. I bygge-
markedet finder du alt til hus og have til den 
aktuelle sæson.

I byggemarkedet får du personlig betjening 
og et højt serviceniveau af uddannet per-
sonale, som gerne går de ekstra meter for 
kunden.

Vi er også leveradør i brændsel som træpiller,                                                                  
brændetårne og briketter. Vi sørger for leve-
ring med egne biler.

Butikkerne i Højselv og Stoholm er desuden 
Husqvarna-forhandler med eget værksted.  
Husqvarna-automower monteres af egen 
montør hos private og erhverv.

Trælast og butikkerne har åbent:                                                                                                       
Mandag-fredag 7.00-17.00.
Lørdag 8.00-12.00.

N

S
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Før og under Rally Stoholm vil der være en række 
forskellige begivenheder, som kun foregår i af-
grænsede tidsrum, men som kan give gode foto- og 
interviewmuligheder.

På de efterfølgende sider er de vigtigste af disse 
begivenheder samlet i kronologisk orden.

For hver begivenhed er der anført en adresse. Hvis 
der står anført (kan ikke tilkøres direkte), skyldes 
det, at man ikke kan køre direkte til stedet, men 
blot bruge adressen på sin GPS og finde en parke-
ringsplads i nærheden.

Alle anførte tidspunkter er med forbehold.

Before and during Rally Stoholm there will be a 
number of events and occasions that may have 

limited time space but may give good possibilities 
for photos and interviews.

On the next pages we have listed the most impor-
tant of the events in chronologial order.

For each event an address is listed. If it is listed with 
(no direct access by car), you cannot drive directly 

to the place in question, but use the address on 
your GPS and find a place to park nearby.

All times listed are subject to change.

Foto- og 
interviewmuligheder

Photo and 
interview possibilities
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14.00
Træplantning
Nuværende medlem af folketinget, veteranbilskø-
rer og rallyentusiast Kristian Pihl Lorentzen vil plan-
te det første af flere træer doneret af Rally Stoholm 
til Tastum Borgerforening. Medlemmer af arrangør-
gruppen vil også være til stede.

Sted: Fælledspladsen i Tastum, Toften 2C, Tastum, 
7850 Stoholm J.

14.00
Planting of trees

Current member of parliament, classic car driver 
and rally enthusiast Kristian Pihl Lorentzen will 

plant the first of several trees donated by Rally Sto-
holm to Tastum Borgerforening. Members of the 

organization committee will also be present.

Place: Fælledspladsen i Tastum, Toften 2C, Tastum, 
7850 Stoholm J.

Torsdag den 
3. november

Thursday
November 3rd
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16.30-17.00
Autografskrivning
En række af deltagerne i Rally Stoholm gæster Sto-
holm Fritids- og Kulturcenter, hvor der er autograf-
skrivning.

Sted: Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 
56, 7850 Stoholm J (kan ikke tilkøres direkte).

16.30-17.00
Autograph session

A number of the competitors in Rally Stoholm 
drops by Stoholm Fritids- og Kulturcenter for an 

autograph session.

Place: Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Sønderga-
de 56, 7850 Stoholm J (no direct access by car).

Fredag den 
4. november

17.00-19.20
Rallystart
Rallyet starter ud for Stoholm Autoværksted på Ve-
stergade i Stoholm. I tidsrummet 17.00-17.30 vil der 
være musikalsk underholdning. Omkring klokken 
17.30 kører løbets maskotter – Hans Åge og Gerda 
– i deres Mini Pickup køre over målrampen, og klok-
ken 18.00 løfter Kristian Pihl Lorentzen Dannebrog 
og sender det første mandskab ud på ruten mod 
første hastighedsprøve.

Sted: Stoholm Autoværksted Vestergade 2, 7850 
Stoholm J (kan ikke tilkøres direkte).

17.00-19.20
Rally start

The rally will start on the forecourt of Stoholm 
Autoværksted at Vestergade in Stoholm. During 
17.00-17.30 there will be live music. About 17.30 
the mascots of the event - Hans Åge and Gerda 
- will be crossing the starting ramp in their Mini 

Picky, and at 18.00 Kristian Pihl Lorentzen will raise 
the Danish national flag and send the first crew on 

its way towards the first special stage.

Place: Stoholm Autoværksted, Vestergade 2, 7850 
Stoholm J (no direct access by car).

18.21-19.41
Regruppering før SS2
Inden deltagerne starter på SS2 vil der være en re-
grupperingszone ved Kjeldbjergs sportsplads, hvor 
deltagerne har en kort pause med mulighed for 
foto og interviews. Der vil ikke være regruppering 
før SS4.

Sted: Trevadvej 10E, 7800 Skive (kan ikke tilkøres 
direkte).

18.21-19.41
Regroup before SS2

Before the crew start on SS2 there will be a regroup 
zone near the sporting ground of KJeldbjerg, where 

they will make a short break with photo and inter-
view possibilities. There will be no regroup before 

SS4.

Place: Trevadvej 10E, 7800 Skive (no direct acces by 
car).

18.41-22.01
Fakkelallé - SS2/SS4
Tæt ved starten på hastighedsprøven i Kjeldbjerg 
sørger Kjeldbjerg Borgerforeningen for, at en tilsku-
ersti fra byen til den første del af hastighedsprøven 
vil være oplyst af fakler.

Sted: Trevadvej 10E, 7800 Skive (kan ikke tilkøres 
direkte).

18.41-22.01
Torch avenue - SS2/SS4

Close to the start of the special stage in Kjeldbjerg 
the local community will create a torch avenue 

along a footpath from the village to the first part of 
the special stage.

Place: Trevadvej 10E, 7800 Skive (no direct acces by 
car).

Friday 
November 4th
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Lørdag den
5. november

11.25-12.45
Regruppering før SS8
Inden deltagerne anden gang starter på hastig-
hedsprøven ved Mønsted, er der en regruppering 
ved Østfjendshallen i Mønsted, hvor deltagerne har 
en kort pause med mulighed for foto og interviews. 
Der vil ikke være regruppering før SS6.

Sted: Østfjendshallen, Kalkværksvej 1A, Mønsted, 
8800 Viborg.

11.25-12.45
Regroup before SS8

Before the second running of the special stage near 
Mønsted, there will be a regrouping next to Øst-

fjenshallen in Mønsted, where the crew will have a 
short break with photo and interview opportunities. 

There will be no regrouping before SS6.

Place: Østfjendshallen, Kalkværksvej 1A, Mønsted, 
8800 Viborg.

16.00-17.30
Målceremoni
Rallyet slutter ud for Stoholm Autoværksted på 
Vestergade i Stoholm. Efter at have afsluttende 
løbets sidste hastighedsprøver ankommer deltager-
ne ad Vestergade i retning mod øst. Klokken 16.22 
begynder målceremonien, hvor Viborg Kommunes 
borgmester, Ulrik Wilbek, hylder de bedste hold.

Når der tre bedste mandskaber i generalklasse-
mentet har passeret målrampen, er der mulighed 
for fællesfoto af de tre mandskaber og deres biler.

Alle løbspræmier for de forskellige klasser i Rally 
Stoholm uddeles på målrampen.

Sted: Stoholm Autoværksted Vestergade 2, 7850 
Stoholm J (kan ikke tilkøres direkte).

17.00-17.30
Finishing ceremony

The rally will finish on the forecourt of Stoholm 
Autoværksted at Vestergade in Stoholm. After the 
last special stage the crews will arrive through Ve-

stergade in the eastern direction. At 16.22 the finis-
hing ceremony will start. Mayor of Viborg Municipa-

lity Ulrik Wilbek will be celebrating the top crews.

When the top three crews in the overall classificati-
on have passed the finishing ramp, a group photo 

of the three crews and their cars can be taken.

All trophies for the different classes of Rally Sto-
holm will be presented at the finishing ramp.

Place: Stoholm Autoværksted, Vestergade 2, 7850 
Stoholm J (no direct access by car).

19.30-20.30 (ca.)
Mesterskabskåring
Mesterskabskåringen finder sted under rallyfesten 
i Stoholm Fritids- og Kulturcenter, som starter 
klokken 18.30. Omkring 19.30 vil der blive uddelt 
mesterskabsmedaljer for Dansk Super Rally, Dan-
marksmesterskaberne og forskellige turneringer.

Sted: Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 
56, 7850 Stoholm J.

Kontakt løbets presseansvarlige for adgang.

19.30-20.30 (app.)
Championship ceremony

The championship ceremony will take place during 
the rally party in Stoholm Fritids- og Kulturcenter 

that starts at 18.30. About 19.30 championship 
medals for Dansk Super Rally, Danmarksmesterska-

berne and other tournaments will be awarded.

Place: Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Sønderga-
de 56, 7850 Stoholm J.

Contact the press officier of the rally for access.

Saturday
November 5th
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