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Bulletin nr 1 för Jämt-Rallyt 2016 
Vi har med alla medel försökt locka förare med klassiska/ historiska bilar och som vill använda 
arrangörsnoter. Resultatet har blivit noll. Vi har fått kritik mot kostnadsnivån. 
Därför har vi sänkt tävlingsavgiften till 2 500:- och tagit bort noterna. I gengäld har vi även tagit bort 
prispengarna. 
I inbjudan som ligger ute nu, står det att Jämt-Rallyt skall starta först. Det fick vi igenom efter mycket 
diskuterande. MAS, Motorsportarrangörer i Sverige, som driver SM-serien protesterade kraftigt. De 
påpekade att SM är huvudklassen och skall starta först. Vi sade att det kommer max 10-15 historiska bilar 
som vill köra tävlingen med noter. Om nu Rallyklassikerna kommer på besök med kanske 25-30 bilar, då 
kommer det hela i ett annat läge. Då måste Jämt-rallyt starta sist i tävlingen. Vi kan lova att det inte blir 
några bekymmer. Banchefen säger att det är otroligt bra kvalitet på vägarna. Ni får gärna ringa och fråga 
Gunnar Barth som var här förra veckan och skrev noterna. Första SM-rallyt lockade 67 startande. Bör bli 
samma startfält i Östersund. Det innebär att sista Historiska rallybil kommer att ha startnummer runt 90-
95, vilket absolut inte är några bekymmer. Det var det heller inte i Örebro i höstas då sista klassiker hade 
nr 84.  
Boendet blir på Scandic, där dubbelrum kostar 750:- och 3-bäddrrum kostar 950:-.  
Ange bokningskod: Winter rally 2016. 
 
Nappar ni på vårt erbjudande, ja då är det snabba ryck. För att komma med i programmet, måste anmälan 
vara Resultatservice tillhanda senast söndag 14/2 kl 24:00. Vi kommer att godta efteranmälan, men då 
syns ni inte i programmet. 
Vi är medvetna om att denna information kommer fem i tolv, men vad gör man inte för att den 
jämtländska rallypubliken ska få se de trevliga klassiska/historiska rallybilarna. 
 
Östersund 2016-02-13 
Tävlingsledningen för Jämtrallyt 2016 
  


