
 

 

Extratjänster och -produkter Midnattssolsrallyt 2018. 

 
I samband med anmälan så finns möjligheten att köpa till ett flertal tjänster och produkter. Beslut och köp som 
inte behöver göras i samband med anmälan utan kan kompletteras senare. 

Observera sista beställningsdag på respektive produkt nedan samt håll i minnet att vissa produkter helt enkelt 
kan bli slutsålda. Störst tryck på sena beställningar och efterfrågan under själva tävlingsveckan är det på 
måltider och framförallt bankettbiljetter. Givetvis har dessa leverantörer sin nödvändiga planeringstid så ni får 
ha överseende med att produkterna har deadlines. Men tiden ni har på er från att anmälan öppnas tills sista 
beställningsdatum är i de flesta fall två månader. Så se till att känna efter ert behov och planera de eventuella 
extraköpen i god tid. 

Nedan följer en enkel beskrivning av produkternas innehåll samt information om sista beställningsdag. 

 

• Extra Servicepaket. Sista dag för beställning är 180601 
Innehåller 1 serviceroadbook med GPS kordinater, 1 programtidning inklusive karta, 1 
serviceskylt samt 2 servicebrickor för mekaniker. 

• Extra Teampass med karta. Sista dag för beställning är 180601 
I de fall teamet har fler än två mekaniker. Två pass per team ingår i startavgiften. 

• Extra yta på serviceplats. Sista beställningsdag är 180525 
Här beställer ni den yta utöver de 6*10meter som ingår i startavgiften. Viktigt att beställa i 
tid för er som har stort serviceekipage, kundarrangemang eller dylikt planerat. 

• Extra lunch. Sista beställningsdag är 180601 
Exklusiv lunch för förare och kartläsare på lunchuppehållen ingår i startavgiften, här ges 
möjligheten att köpa samma lunchpaket till teamets mekaniker. Mekaniker kan äta före eller 
efter er lunchservice om så önskas. 

• Extra lunch vid uppehållen samt middagar. Sista beställningsdag är 180601 
Exklusiv lunch för förare och kartläsare på lunchuppehållen samt middagar på kvällarna på 
serviceplatsen ingår i startavgiften, här ges möjligheten att köpa samma paket till teamets 
mekaniker. 

• Extra lunch, middagar i Vimmerby och prisutdelningsbankett. Sista beställningsdag är 
180601 
Exklusiv lunch för förare och kartläsare på lunchuppehållen, middagar på kvällarna på 
serviceplatsen samt prisutdelningsbankett ingår i startavgiften, här ges möjligheten att köpa 
samma paket till teamets mekaniker.  

• Extra bankett och prisutdelning. Sista beställningsdag är 180601 
Prisutdelningsbanketten inkl. trerättersmiddag och dryck ingår för förare och kartläsare. Här 
ges möjligheten att köpa till ytterligare bankettbiljetter för team, gäster familjemedlemmar 
m.m. 

• Tillfällig licens Regularity. Sista beställningsdag är 180427 
För deltagare i regularity som inte har licens.  
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