
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ORGANISASJONSKOMITE 2019 

Ole Jonny Branes  (leder) 

Stig Rune Kjernsli 

Roy Rogstadmoen 

Ole Kristian Bråthen 

Kjetil M. Hansen 

Per Gunnar Aarnes 

Jan Ove Sagmoen 

 

HOVEDFUNKSJONÆRER 

Løpsleder   Stig Rune Kjernsli 

Ass.løpsleder   Kjetil M. Hansen 

    Anders Tråstadkjølen 

    Ole Kristian Bråthen 

Løpssekretær   Stig Rune Kjernsli 

Løype og sikkerhetssjef  Roy Rogstadmoen 

Ass.sikkerhetssjef  Anders Tråstadkjølen 

    Roar Sømoen 

Ass.løypesjef   Sten Morten Taugbøl 

Funskjonærsjef   Per Gunnar Aarnes 

Teknisk Sjef   Lars Snare 

Mijøansvarlig   Jan Ove Sagmoen 

Utregnesjef   Øystein Landsgård 

Sambandssjef   Lasse Torp 

Førstehjelp   Brumunddal Rød Kors 

Deltagerkontakt   Grethe Gulbrandsen 

 

JURY OG SIKKERHET 

Juryleder   Rolf Borge 

Jurymedlem   Svein Jacobsen  

Jurymedlem   Bjørn Gulbrandsen 

 

ULYKKESKOMMISJON 

NBF Sikkerhetskontrollant Tom Stensrud 

Politiet    Vakthavende 

Løpsleder   Stig Rune Kjernsli 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 KNA Rally Finnskog 2019 
Det er i år 35. gang KNA Rally Finnskog kjøres. Og vi 
håper det blir mange flere løp på Finnskogen 
 
I år har KNA Rally Finnskog ikke NM-status, men det er 
like stort som det bruker å være og arrangeres rundt 

Kongsvinger. Vi håper noen førere velger å bruke løpet som en oppkjøring til 
VM-løpet i Norge og Sverige 2. helgen i februar. Korte avstander til 
Sverige, samme veitype og mange km fartsetapper gjør at dette er 
optimalt med tanke på testing. Årets løp kan skilte med totalt 122 km 
fartsetapper som vil bli krevende og utfordrende for førerne. 

KNA Kongsvingers egen arrangørstab, mange frivillige funksjonærer både fra 
egen og andre klubber fortjener en stor takk for at de stiller opp og hjelper oss. 
Det er ikke mulig å arrangere rally uten mange ildsjeler som bruker av sin 
fritid for at både arrangør og utøvere skal få en artig dag ”på skogen”. Ekstra 
utfordrende er det også fordi de samme funksjonærene skal i aksjon under 
Rally Sweden, tre uker senere. Å stå opp ”midt på natta”, stå å fryse på skogen 
og vente på bilene som suser forbi er ikke noen glorifisert oppgave, men tenk 
på at det er denne innsatsen som gjør alt dette mulig. En stor takk til dere alle. 
Takk fortjener også både veieiere, sponsorer og andre som har bidratt for at vi 
skal få til dette. 

Vi ønsker publikum velkommen til en forhåpentligvis flott dag på Finnskogen. 
Vær vennlig å følg sikkerhetsvaktenes anvisninger. Rallyvettreglene finner du 
i programmet, respekter disse! Du er selv ansvarlig for din egen sikkerhet, 
men også andres ved at du ved uaktsomhet kan utsette både deg selv, andre 
publikummere og utøverne våre for fare.  

Vi er avhengig av velvilje fra grunneiere og andre brukere av skogen for å 
kunne drive med rally. Vi ber derfor om at alle tar hensyn når dere ferdes ute i 
skogen. Sørg for at dere rydder opp etter dere og tar med søppel ut av skogen. 
Unngå også å skade trær når du skal finne ved til bålet. Bruk tørrkvister eller 
ha med noen kubber i sekken. Vis også bålkultur, fjerne alle spor etter bålet. 

Stig Rune Kjernsli 
Løpsleder 

  



 

Nå er det vinterkampanje hos Møller Bil! 
 
 
Det lønner seg å kjøpe ny bil denne vinteren. Nå har vi knalltilbud på flere 

av våre modeller og det er mye å spare! Hva med den helelektriske 

bestselgeren e-Golf til kun 2.990,-* pr mnd? Eller hva med å spare hele 

102.500,- på Tiguan Exclusive R-Line med 4MOTON og DSG automatgir? Ta 

kontakt med oss for et ekstra godt vintertilbud! 

 

 
 

e-Golf elbil 

Sikre deg testvinneren Volkswagen e-Golf fra kun kr 2.990,-** pr mnd. 

inkludert vinterhjul og serviceavtale 3 år / 30.000 km. 
 

 

 

* Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724,-. Totalt kr 165.674,-. Forutsetter 35% 

kontantandel og finansiering i Volkswagen Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til 

normal produktrente. 

** Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr kr 56.090,-. Totalpris kr 163.730,-. 3 års bindingstid, 

kjørelengde: 30.000 km. Avtalen har flytende rente. 

  



 

SS 1/4 Varaldskogen  26,90 km  1. bil SS 1: kl 09:50 

       1. bil SS 4: kl 13:50 

   

Denne etappen er en 

tradisjonsrik 

gjenganger i rallyet. 

Her ble det også kjørt 

rally på 60-tallet. 

Etappen er rask, lang 

og meget krevende 

etappe. Har også blitt 

brukt i Rally Sweden. 

 
Parkerings- og 

adkomst muligheter 

rett etter start. Kjør 

inn fra RV 200 øst for 

Øyermoen (GPS: N60 

13.708’ E12 29.194’). 

Det er også et meget 

publikumsvennlig 

punkt med bra 

parkeringsmuligheter 

ved Lunderbye, øst for 

Varalddammen  

(GPS: N60 09.215’ E12 

26.295’).  

Parkeringsmuligheter 

er det også på stikkveier på nordsiden av RV 200 ved målet. 

 

 

 

 

 

 

  



 

SS 2/5 Homsjøen 13,69 km   1. bil SS 2: kl 10:26 

       1. bil SS 5: kl 14:26 

      

Denne etappen følger 

fylkes og 

kommunalveien fra 

Slettmoen til 

Bergersætra.  

Fra start fin hard 

fylkesveien men etter 

passeringen av 

Heimbrenten endrer 

den karakter og blir 

smalere og mere 

krevende. 

 
Parkeringsmuligheter ved 

start (GPS: N60 11.147’ 

E12 19.357’), kjør mot 

etappen og følg vaktenes 

anvisninger. 

Adkomst er også mulig 

ved Heimbrenten (GPS: 

N60 15.100’ E12 13.537’), 

kjør inn fra rv. 205 mot 

Sørroa.  

Ikke tilgang fra målet. 

 

NB! Respekter totalt parkeringsforbud på riksveg. 
 

 

  



 

SS 3/6 Bæreia  20,38 km   1. bil SS 3: kl 11:36 

       1. bil SS 6: kl 15:36 

      

 

Etappen starter med skikkelig skogsvei fra Heiberg og over til Speismark. 

Herfra går det nedover på brei kommunal vei mot Holer. Fra km 15,69 trang 

skogsvei over til Bæreia. Ny tempo veksling og kommunalvei de siste hundre 

meterne til målgang ved Bæreiavangen. En krevende etappe som veksler i 

tempo flere ganger. En utfordring for førerne. 

 

Meget begrenset parkering ved start.  

Best parkerings muligheter ved å kjøre inn mot Holer, (GPS: N60 08.140’ E12 

00.246’). Og ved å følge Bæreiavegen frem til målet på Bæreiavangen, (GPS: 

N60 09.327’ E11 57.877’) 

NB! All ferdsel på islagte vann er på eget ansvar 
 

  





  



 

 


