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Missa inte Rally Sweden i SVT
Avsaknaden av kyla och snö inför årets upplaga av Rally Sweden har ställt till
det för arrangörerna. Flera sträckor har strukits och den historiska klassen
ställs in helt. Men tv-tittarna är vinnare. De får en bonus, i form av en extra
direktsänd sträcka.
Från början var det tänkt att fyra sträckor skulle produceras för tv: SS1 på
travbanan på torsdagen, Vargåsen 1 och 2 under lördagen samt den
avslutande power stage i Torsby.
De tre sistnämnda har strukits och ersätts av fyra andra sträckor:
Nyckelvattnet 1, Finnskogen 2 samt Likenäs 1 och 2. Den sista är ny power

stage.

- Visst låter det märkligt att mildvädret ger en bonussträcka, men när antalet
sträckor blivit färre kan WRC satsa än mer på de som körs. Och vi är
tacksamma för att omprioriteringen gjordes på ett sånt sätt att det blev en
extra tv-sträcka, säger Ulf Nilsson, SVT Sports projektledare för Rally Sweden.
Så om du inte kan se Rally Sweden live på plats så är det nedanstående tider
du ska ha koll på för att följa rallyt genom SVT:s sändningar.
Rally Sweden i SVT
Tisdag 11/2
22:15-22:30
Play

SVT2 och SVT
Rallymagasinet

Torsdag 13/2
19:45-21:00
Play
1, Färjestads travbana
20:0021:00

SVT
Specialsträcka

SVT2:
Specialsträcka 1, Färjestads travbana

Fredag 14/2
11:00-12:00SVT PlaySpecialsträcka 4: Nyckelvattnet 1
21:45-22:45
Play

SVT2/SVT
Sammandrag fredag

Lördag 15/2
10:00-11:00
Play
2

SVT2/SVT
Specialsträcka 6: Finnskogen

21:50-22:50
Play

SVT/SVT
Sammandrag lördag

Söndagen 16/2
10:00-11:00SVT PlaySpecialsträcka 17: Likenäs 1
12:00-13:40
Play
Power stage, Likenäs 2
17:00-17:55
Play

SVT2/SVT
Specialsträcka 18

SVT1/SVT
Sammandrag

Svenska Bilsportförbundet har som ändamål att främja och administrera
landets bilsport, både som bredd- och elitverksamhet. Totalt har drygt 16 000
förare giltig tävlingslicens, och ytterligare ett par tusen personer är
licensierade funktionärer.
Drygt 100 000 personer är medlemmar i någon av de 430 klubbar som är
anslutna till Bilsportförbundet. 2011 firade förbundet 75-års jubileum, och
sedan 1962 är Svenska Bilsportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet.
Varje år arrangeras i Sverige bilsporttävlingar som ingår i VM (Rally Sweden,
Rallycross i Höljes och Karting i Kristianstad) eller EM (Dragracing i Tierp).
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