
   
 

   

FDM Jyllandsringen 
AutoPartner GP Danmark 

Den 28., 29 og 30. August 2015 

 
Slutinstruktion 1 

 
Tak for din anmeldelse.  

 
 

Tillægsreglerne : 
   
§9  Licens og teknisk kontrol åbner fredag kl. 10:00 – Licens og Tekniskkontrol skal 

være gennemført senest  60 min. før jeres første kørsel på banen. 

  
 Efter tekniskkontrol skal bilerne retur til Team Telt og først derefter 

går køreren til licens kontrol. 
 

§ 11 (Førermøder) 
Der holdes førermøde i restaurations bygningen. 
 

 

§ 15 H   
Kørsel med "Pocket bikes"  i depoterne og pitten er totalt forbudt. ATV, samt 
lignende 4 hjulstrækkere med standard udstødning, som anvendes til buksering 
af køretøj eller ”Race tilbehør” er tilladt. Max hastighed er 15 km./t i depoterne. 
El-motoriserende løbehjul i depoterne er kun tilladt for personer over 18 år. 
 

§ 15 K  Faktadommer: Måldommer. 

 
Opstilling i depot, kan ske i følgende tidsrum: 
 
Onsdag     d.   26-8 2015  i tidsrummet      Kl. 14.00-19.00 
Torsdag  d.  27-8-2015,  i tidsrummet  Kl. 11.00-20.00 
Fredag  d.  28-8-2015,  i tidsrummet  Kl. 08:00-20:00  (Der kan ikke opstilles telte m.m 
i perioden fredag 14.30 -18.00)  
 
Da depotet vil blive presset til det yderste pga. de mange tilmeldinger, skal alle som bringer 
racerbilen til banen på trailer, læsse denne af i PIT Lane. Hvorefter trailer skal placeres på trailer 
parkeringen. Bilen kan derefter skubbes på plads i depotet. Dette dog kun til fredag kl. 14.30.  
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FDM Jyllandsringen 
AutoPartner GP Danmark 

Den 28., 29 og 30. August 2015 

 
 
 
Teams som opstiller store lastbiler/sættevogne eller lign. skal ankomme til banen ske senest fredag 
kl. 10.00, da det derefter kan være umuligt at opstille på korrekt placering. Kun såfremt der er lavet 
aftale med DTC kan dette ændres for enkelte teams. 
 
Der må ikke placeres transportere/lastbiler eller lign. på kørervejen under opstilling. 
 
 
Det er afgørende for opstilling af telte m.m der overstiger 6 x 6 meter plus alm. transporter, at dette 
er aftalt med DTC og tydeligt fremgår af den fremsendte anmeldelse. 
 
Der kan ikke opstilles uden der er henvist plads.  
 

 Kørere kan i Informationen indtil lørdag Kl. 17.00 købe et begrænset antal depotbilletter til en pris 
             af 125,00 kr. pr. stk. 

 
HUSK!  
Alle skal have en PRESENNING/VÆSKESUGENDE underlag under hele deres 
konkurrencekøretøj, så der ikke kommer olie på asfalt / jord.  

 
SÆT JERES TRANSPONDER TIL OPLADNING  NU!  DET ER DIN TID DET GÆLDER 
 
Regl. 5  54.007 Hvis der mangler Transponder signal gives flaget for mekanisk defekt. 
 
Med venlig hilsen 
FDM-DTC motorsport og Aarhus Automobil Sport. 


