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Slutinstruktion 1 
 

Tak for din anmeldelse, vi glæder os til at se jer. 

Alle Førermøder holdes i Pit Stop. Efter Tidsplanen. 

Strafbanen er placeret ved Pit for enden af langsiden. 

Teknisk kontrol er vandrende, mangler i kontrol sker henvendelse til Løbs sekretariatet. Der 

vil også findes plan over Støjmålerplads. Teknisk kontrol prioriteres i henhold klassernes 

rækkefølge i tidsplanen. Husk at have anmeldelsesblanket mm. klar og korrekt udfyldt. 

Placering af Vægt og Parc Ferme oplyses ved løbssekretariatet.  

Frivillig vejning torsdag og fredag foregår ved henvendelse i løbssekretariatet 

Husk! Alle ikke fair race, vil blive indberettet til dommerne. 

Alle skal have en Presenning/Væskesugende underlag under hele jeres køretøj, så der ikke 

kommer væske på asfalt/jord. 

Sæt jeres transponder til opladning, det er din tid det gælder. 

Kl. H Mascot DTC.  Der er stående start i henhold til reglementet i alle 3 heat. Desuden 
fjernes regel om at de 8 første vendes. Start opstilling til heat 1 vil derfor være efter 
tidtagning, resultatet af første heat vil være opstilling til heat 2. Resultatet af de første 2 heat 
sammenlagt vil være opstilling til heat 3. 
 

Alle kørere SKAL holde klar ved banen senest 15 min. før deres køretid. Tidsplanen kan 

ændres undervejs, og det er enhver køres egen pligt at holde sig underrettet om ændring i 

tidsplanen. Alle tider er ca. tider. 

Biler der udgår, afleveres ved Paddock indkørsel (Tangkrogen) 

Parkering på vejene er forbudt, de vil blive fjernet.  

Billetter og Armbånd til teams sælges fra Headquarters torsdag kl.17-20 fredag 11-14  

Priser incl. Moms. Enkelt dag billet kr. 220,- Weekend armbånd kr. 375,- 

Fakta dommer: Start-og Mål dommer: Løbsledelsen – Strafbane: Lars Weinreich 532+ 

Chikane Kongevejen: Aage Lottrup 532+ - Chikane Carl Nielsens vej: Frank Jensen 532+      

Alle ønskes en god racer weekend. 

Med venlig hilsen Løbsledelsen AAS / CRAA 
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