
Førerne er klare for en festaften på Viking Stadion - er du? 
 
Under en uke til det braker løs 
Det er under en uke til 4 driftere, 8 FMX magikere og 20 sjåfører skal varte opp med 
skikkelig showrally på Viking Stadion. Onsdag 31. august er kvelden da verdenskjente navn 
fra bil- og øvrig motorsport lover alt annet enn en kjedelig kveld. Det er meldt strålende vær, 
og det er fortsatt billetter igjen. Vi sender deg her siste shownytt, samt oversikt over hvem 
som skal more seg på asfalten denne onsdagskvelden. 
 
 
Kjente fjes og lokale navn skal kjøre Showrally 
Det er en god blanding av kjente og kjære førere så vel som lokale talenter som skal ut og 
prøve seg i Solberg Motorshow sin spesialgren Showrally. 
Blandt WRC gjengen finner vi Henning Solberg, Petter Solberg, Mads Østberg, Eivind 
Brynhilsen, Pål Try og Svein Frustøl. 
I Rallycross Div 1 finner vi Guttorm Lindefjell, Knut Ove Børset, Tommy Rustad, Frank 
Valle, Frode Holte og Frode Leirhol. 
Også de lokale talentene skal vise seg frem på Viking Stadion; Ørjan Lutsi, Karsten 
Hermansen, Håkon G Nilsen og Kenneth Johansen gleder seg alle til en opplevelse utenom 
det vanlige. 
Publikum skal heller ikke se bort ifra at det blir noen overraskelser i form av øvrige kjente og 
kjære som skal forsøke seg på asfalten som legges denne kvelden. 
 
 
Daniel Bodin og Javier Villegas med flere er klare 
Mange land er representert i gjengen som skal vise FMX sporten fra sin beste side på Viking 
Stadion. Og de siste som er klare er Javier Villegas (Chile) og Daniel Bodin (Sverige). 
Daniels karriere eksploderte i 2010, da han vant både gull i X-Games Freestyle og gull i Best 
Trick. 
Ved siden av Javier og Daniel, dukker Edgar Torronteras (Spania), Brody Wilson (USA), 
Martin Koren (Tsjekkia) og Morgan Carlson (Sverige) opp. 
André Villa får naturlig nok ikke kjørt etter sitt uheldige fall i Polen. Men Norge er godt 
representert med vår beste FSX fører Jostein Stenberg på sin Lynx snøscooter. 
 
 
Brødrene Moen og Team DriftMonkey klare for breie svinger 
Drifterne gleder seg over at Viking Stadion byr på en veldig annerledes baneutforming enn 
hva man har hatt på Telenor Arena de siste årene. De lovpriser de nye kurvene som er lagt 
inn, og mener alt ligger til rette for spektakulære breisladder i god gammel twin-drift stil. Tor 
Olav Moen og Kenneth Moen dukker, og Team DriftMonkey er til stede med Tor-Anders 
Ringnes og Fredrik Øksnevad. 
 
 
Program onsdag 31. august 
16:00 Serviceområdet er åpent for publikum 
17:00 Dørene åpner for VIP 
17:30 Møt sjåførene og få autografer i serviceområdet 
17:30 Dørene åpner for publikum 
18:45 Oppvarming med intervjuer inne på stadion 
19:00 Showet starter 
(Det vil være en 10 minutters pause i løpet av showet) 
21:20 Show slutt 


