
   
 

   

FDM Jyllandsringen 
 GP Danmark 

Den 26, 27 og 28. August 2016 

 
Slutinstruktion 1 

Side 1 
Tak for din anmeldelse.  

 
 

Tillægsreglerne : 
 
§5                     Mascot DTC  tællende til NTCC Norsk mesterskab.         
                         Historisk Klasse  Afvikles på hele banen (2257 meter)  
 
§9                    Start fredag den 26-8-2016 kl.1000-1900 lørdag fra kl. 0730 

 Teknisk kontrol er vandrende.  
 Licenskontrol er beliggende ved siden af løbssekretariatet.  
                            Teknisk kontrol kontor er i Parc-fame.   
 

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

 

§ 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:  

Start og Måldommer: Per Leth-Kim Bjerg-Kim Brammer 
Fartmåler i Pit: Jens Mathiasen 
Floppys: Sv. 3: Jimmy Wallentin Sv. 4: Jens Skouborg Sv. 5: Martin Skjøt 
               Sv. 7: Kim Sindberg Sv. 8: Daniel Weinreich  
Spærelinie: Sten Skouborg - Per Leth og Kim Bjerg fra lørdag kl.1050 
Straf bane: Jannik Brammer 

 
Opstilling i depot, kan ske i følgende tidsrum: 
              
 

Onsdag den 24.  august 2016 Kl. 14.00 til 19.00 
Torsdag den 25. august 2016 Kl. 11.00 til  20.00  
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FDM Jyllandsringen 
 GP Danmark 

Den 26, 27 og 28. August 2016 

 
Slutinstruktion 1 

                                                           Side 2 
 
 
Fredag  den 26. august 2016 Kl. 08.00 til kl. 20.00. (der kan ikke opstilles telte mv. i 
tidsrummet 14.30 til 18.00) 
Lørdag  den 27.august 2016 Kl. 07.00. Andet skal aftales med DTC 

 
Der må ikke placeres transportere/lastbiler eller lign. på kørervejen under opstilling af telte 
m.m. alle personbiler skal køres ud af depotet efter aflæsning. Trailer skal køres direkte til 
trailer parkering efter aflæsning 
 
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. 
 
Det er afgørende for opstilling af telte mm. 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. 
 
Husk at vi skal have et løb med fair race, og en god oplevelse.  
 
Med venlig hilsen 
FDM-DTC motorsport og Aarhus Automobil Sport. 
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