Beskrivelse av fartsetapper 29. Numedalsrally 2020
SS 1 Promenaden 1
Lengde – 6,21 km
Start 1.deltager kl 08.10
Vegen stenger kl 06.00
Velkjent prøve som oppvarming før Smådøletappen. Start ved Dokkeberg, følger så
vestsidevegen til mål ved Elvestadkrysset. I år er det lagt inn en naturlig sjikane langs
Uvdalselva, den såkalte promenaden er med igjen, etter å ha vært borte noen år.
Fin plass for publikum flere steder. Det er mulig å parkere ved Hovda gård , og muligheten for
å gå inn fra mål er også tilstede, men her er det ikke parkering.

SS 2 Smådøl nord
Lengde – 26,48km
Start 1. deltager kl 08.36
Vegen stenger kl 06.30
Starter ved Lunda gård, og kjøres ned til Smådøl motorsenter, for så å fortsette mot fjellet til
målgang ved Bersjø.
For publikum er det adkomst fra Rødberg mot Vikangrend, følg skilting til Motorsenter. Der
vil dere bli henvist til parkering inne på motorbanen. Her vil dere kunne følge bilene en god
stund i og med at det blir kjørt en runde inne på motorbanen, og de vil passere
«Skuesvingen» på øvre del av banen, før de skal inn i en kort rundbaneprøve.
Helt unik opplevelse for publikum.
Det vil være åpen kiosk i klubbhuset ,og det er mulighet til å få varmet seg mellom SS2 og
SS8.
Bare kontant salg i kiosken, så husk å ha med deg kontanter!
Her blir du ikke parkert inne , men kan fritt reise ut igjen når du ønsker.
SS 3 Vergjedalen
Lengde – 13,95 km
Start 1. deltager kl 11.29
Vegen stenger kl 09.00
Kjent etappe , med variert og kupert rallyveg. Mot slutten av prøven, fra Tryterudtjønn og til
mål er det svingete nedover mot Fv 40.
Vanskelig tilgjengelig for publikum. Hvis man allikevel velger å reise inn, må man inn før
prøven stenges.
SS 4 Lesteberg
Lengde – 10.23 km
Start 1. deltager kl 12.09
Vegen stenger kl 10.00
Den velkjente Lestebergetappen, med mange fine publikumsplasser, men man må være på
plass før vegen stenges. Tilgjengelig fra Dalsbrua for de som kommer Slokovegen fra
Eggedal.

SS 5 Promenaden 2
Lengde – 6,21 km
Start 1. deltager kl 12.41
Vegen stenger kl 06.00
Samme prøve som SS1, som nå kjøres for andre gang. Fin prøve for publikum, med lett
adkomst flere steder. Langs hele Promenaden er det muligheter for publikum.
SS 6 Bjerkeflåta
Lengde – 9,32 km
Start 1. deltager kl 14.33
Vegen stenger kl 12.00
Etappen starter ved Holmen, og går også i år innom grustaket. Fortsetter så i raske partier
opp til Brandsgård bru, og målgang er ved Mårlund.
For publikum vil det være lett adkomst ved Brandsgård bru.
I vegdelet rett overfor Brandsgård er terrenget åpent og lett tilgjengelig. Det vil være
muligheter for parkering i området ved Brandsgård bru.
SS 7 Jønndalen
Lengde – 4,24
Start 1. deltager kl 14.47
Vegen stenger kl 12.15
Kort og rask prøve som starter ved Bjerkeflåta, og målgang er ved Uvdal Alpinsenter.
For publikum vil det blant annet være adkomst ved Bjerkeflåta, og flere steder fra Fv 40.
SS 8 Smådøl syd
Lengde – 26.96
Start 1. deltager kl 15.28
Vegen stenger kl 06.30
«Grande finale» i Numedalsrally 2020, kjøres motsatt veg av SS 2, og er også Power Stage.
Her vil det kjøres om ekstra NM poeng i de 4 NM klassene.
Starter ved Bergsjø, og målgang ved Lunda gård, via Smådøl motorsenter og «Skue svingen»
på øvre del av banen. Det er for første gang, og kanskje første gang i et norsk rally, lagt inn
en liten rundbaneprøve slik at publikum får følge bilene en god stund.
For publikum er det adkomst fra Rødberg mot Vikangrend, følg skilting til Motorsenter.
Helt unik opplevelse for publikum, her kan vi tilby enkel servering i klubbhuset, og mulighet
for å varme seg .
Bare kontantsalg i kiosken, så ha med deg kontanter!
Her kommer dere inn og får parkert hele dagen uten å bli stengt inne.
Her avgjøres det hele!
Hvem vinner? Hvem taper? Hvem blir stående igjen inne på Smådøl?
Her blir Numedalsrally avgjort år etter år! Alt eller ingenting.
Mål Rødberg kl 16.01
Følg vaktenes anvisninger!
Rydd opp etter dere, og forlat ikke stedet før det er slik det var da dere kom!

