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Køge d. 31. oktober 2012 
 
 
Pressemeddelelse 1 FTZ Klubrally finalen 
 
Lørdag d. 17 november er Køge vært for årets landsfinale i klubrally – FTZ klubrally 
finalen. Klubrally er start disciplinen i rally og de bedste mandskaber fra hele landet 
kommer for at køre om pokalerne. De hurtigste på dagen bliver vindere af landsfinalen. 
 
Klubbens løbsleder Henrik Hofmann Boyhus udtaler: ”Det er en ære for klubben at blive 
udvalgt til at stå for landsfinalen. Vi er sikre på at klubben er blevet valgt fordi vi gennem 
mange år har lavet fine løb af høj kvalitet. Takket være samarbejdet med FTZ, Helle 
Servicepartner og Yokohama kan vi afvikle et flot arrangement, der danner en værdig 
ramme om en finale. Borgerne er meget velkommen til at komme ud at kigge” 
 
FTZ er vært for rally centrum, hvor alle deltagerne kommer forbi. Mens kontrollen af 
køretøjerne inden de starter sker hos Helle Servicepartner. Der vil være aktiviteter hele 
dagen på værkstedsvej i Køge og man er velkommen til at komme og kigge. Ligesom man 
kan få et kort over hvor der bliver kørt.  
 
Klubrally er indgangsvinklen til rallysporten, og køres typisk på flere prøver på 
parkeringspladser, mindre industriområder - gerne indhegnet, således at evt. tilskuere 
holdes på afstand. Prøverne er lagt ud så hastighederne ikke bliver for høj, men hvor der 
kræves kørefærdigheder og talent.  
Der er en deltager på prøven ad gangen og der bliver kørt på tid.  
 
Udover at være indgang til sporten tjener klubrally også som en trafiksikkerhedsaktivitet, 
fordi vi afvikler motorløb under ordnede forhold og tilbyder de vilde unge en mulighed for at 
få afløb for fartdjævlen under ordnede forhold. 
 
Deltagerne vil være en skønsom blanding af fremtidens stjerner og garvede klubrally 
specialister. Der vil være mulighed for at se imponerende bilkontrol i jagten på den 
hurtigste tid. 
 
3 af klasserne i klubrally er specielle, fordi samtlige deltagere i klasserne skal køre på ens 
Yokohama dæk. Ideen er at gøre det billigt for deltagerne og at sikre ens 
konkurrencebetingelser, så det er mandskabernes færdigheder der bestemmer hvem der 
vinder.  
 
En landsdelsfinale er en alvorlig sag med over 70 officials i sving på dagen og plads til 
mange deltagere. Det er ikke for sjov at teltet hos FTZ har plads til 300 personer.  
Tidsplanen for dagen følger når alle detaljer er på plads. 


