Datum:
Tijd:
Start:

5 november 2022
10:00 – 19:00 uur
Saab van Aalderen
Larenseweg 55, 7241 CM Lochem
Lunch: In de buurt van Lathum
Finish:
Boetiek Hotel Bon Aparte
Lochemseweg 37, 7244 RR Barchem
Klassen: Sportklasse (voor de ervaren equipes)
of Toerklasse (voor beginnende equipes)
Kosten:

€185 per equipe van 2 personen als minstens 1 persoon binnen de equipe lid is
van Saab Club Nederland. (€200 als er
binnen een equipe geen leden van Saab
Club Nederland zijn).

Onder de eerste 35 inschrijvingen van SCN-equipes wordt 1 gratis inschrijving verloot!
Deelname is voor eigen risico. Voor aanvang van
de rally dient elke deelnemer een vrijwaringsverklaring te ondertekenen.
Meer informatie: www.rallycontrol.nl/saab-viking
Direct inschrijven: https://www.rallycontrol.nl/
saab-viking/inschrijven-saab-viking-2022

Twee etappes: ochtend en middag

Na de relaunch in 2021 van de 58e Saab Viking Rally
(voorheen Viking Prestatietocht) vindt dit jaar de 59e Saab
Viking Rally plaats op 5 november 2022. Van oudsher is
de Saab Viking Rally een uitdagende rally in 3 etappes
(ochtend, middag, avond). Maar om deze legendarische
rally zo toegankelijk mogelijk te houden is bij deze 59e
editie gekozen voor een ochtend- en een middagetappe. Na het diner en de prijsuitreiking kunt u dus op een
redelijke tijd weer thuis zijn. Wellicht zelfs met één van de
felbegeerde bekers in uw handen…

Voor alle Saab’s

Alle typen en bouwjaren Saab’s zijn welkom bij deze rally,
die u ditmaal door het prachtige Gelderland voert. Inclusief in de deelnameprijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
Voortreffelijke lunch
Heerlijk diner
Een goodie bag met o.a. 2 fraaie rallyschilden
Routeboeken en na afloop een uitgebreid uitlegboek
Controleletters en snelle uitslag via de RallyCheck-app
Prachtige prijzen
Een geweldige dag met mooie herinneringen en
allemaal Saab-vrienden!

De Saab Viking Rally wordt op verzoek van Saab Club
Nederland uitgezet door Jaap Jongman van RallyControl
en wordt gereden met de RallyCheck-app
(zie https://rallycheck.com/nl/)

Begint het al te kriebelen?

Zet dan 5 november 2022 alvast in uw agenda en schrijf
u uiterlijk 22 oktober 2022 in via de op de andere zijde
genoemde link of gebruik de QR-code.

