
 

Slutinstruktion 1 

         FDM Jyllandsringen 

          Yokohama DM Finalen           
 

Tak for din anmeldelse. 
 
Der kan opstilles fra torsdag kl.14.00 til kl.19.00 fredag kl.10.00 til kl.21.00 lørdag kl.7.30 
Andet skal aftales med DTC 
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. 
 
Rettelse til tillægsregler. 
 
§5. Mascot DTC tællende til NTCC Norsk mesterskab. 
 
§9. Licens og teknisk kontrol.  
Licens og teknisk kontrol er åben fra fredag den 23. september 2016. kl. 17:00 - 20:00, samt lør-
dag den 24. september 2016 kl. 7.30.  
Bilen skal være godkendt af teknisk kontrol inden licens kontrol. Dette skal være gennemført 1 time 
før klassens første kørsel på banen.  
Efter tekniskkontrol skal bilerne retur til Team Telt og først derefter går køreren til licens 
kontrol. 
Indkørsel til Licens og tekniskkontrol er forenden af DTC bygningen så man kører højre om den. 
 
§ 11 (Førermøder) 
Der holdes førermøde i restaurantbygningen efter tidsplanen. Gælder alle klasser. 
HUSK der er Mødepligt  
 
§14C. BENZIN påfyldning.  
Ved Benzin påfyldning i teltene i Depotet/Ryttergård. Skal der stå en mekaniker men en ildslukker 
ved siden af påfyldnings stedet. Der er rygeforbud. 
– overtrædelse af dette vil blive indberettet til løbsleder og dommer. 
 
§14 E Depotet  
Depotet er lukket for al ind / udkørsel (gælder også personbiler) fra søndag kl. 9.00 til kl. 16.00.  
Særlig tilladelse kan gives af løbsledelsen 
 
§14 H. Kørsel med "Pocket bikes"  
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. 
 
§14 K Faktadommer:  
Startdommer og måldommer; ( Tyvstart); Per Leth, Kim Bjerg, Kim Brammer  
Fartmåler i Pit; Jens Mathiasen 
Floppys; Sv. 3 Jimmy Wallentin, Sv.4 Jens Skouborg, Sv. 5 Jesper Skjøt,  
                Sv. 7 Kim Sindberg, Sv. 9 Daniel Weinreich  
Spærelinie; Sten Skouborg, Per Leth, Kim Bjerg  
Strafbane. Jannik Brammer. 
 
Kørere kan i informationen indtil lørdag kl.17.00 købe et begrænset antal depotbilletter 
Til en pris af kr. 125, - pr. stk. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
HUSK! 
Alle skal have en PRESENNING/VÆSKESUGENDE underlag under hele deres 
konkurrencekøretøj, s der ikke kommer olie på asfalt/jorden. 
 
SÆT 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! Vi skal alle have løb med fair race, gode oplevelser. 
 
Med venlig hilsen  
FDM-DTC motorsport og Aarhus Automobil Sport. 

 


