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Slutinstruktion 
 
Tak for din anmeldelse til Finale Løbet i RC/CK I Esbjerg 

Depot: Depotet og information åbner torsdag eftermiddag kl. 16.00. Ved ankomst til banen henvender man 

sig i informationen hvor man for udleveret armbånd. Er du eftertilmeldt, betales anmeldelsesgebyr her. 

Depotchefen anviser plads med hensyn til placering i depot, og afstand til nabo m.m. skal følges. I depotet 

må der kun være en servicebil pr. kører. Alle trailere m.m. skal henstilles på trailer-parkering som bliver 

anvist af Depotchefen. 

Husk at der skal placeres presenning eller lign. Under hele køretøjet i depotet og der skal være en synlig 

ildslukker ved din plads under hele arrangementet. 

Strøm: egen generator må ikke anvendes. Tyveri af strøm vil medføre bortvisning. 

Licens og teknisk kontrol: Alle kørere der er efteranmeldt, skal møde til licenskontrol. Er du under 18 år 

skal du have en værge med til licens-kontrol for at underskrive anmeldelsesblanket. 

Banen: I Rallycross/Crosskart skal bilerne/kart gennemkører det alternative spor en gang i hvert 

heat/finaler, ved tyvstart skal alternative spor tages to gang i h.t. afviklingsbestemmelser. Mini køre mindre 

bane forløb end resten. 85cc køre folkeracebane og deres alternativ er hurtigere, så de må ikke tage det 

ved tyvstart i h.t. afviklingsbestemmelser. 

CK-kørsels rækkefølge:  

125cc – 650cc – MINI – 85cc – 250cc/450cc – EKTREME jr. – EKSTREME  

Udkald er på elektroniks nr. tavle, så hold selv øje med hvilken heat der er kaldt ud og hvad du selv skal 

kører i. Der bliver IKKE ventet på nogen, da vi har en stram tidsplan. 

Flagpost: Der benyttes to elektroniks flagposter.   

Faktadommmere:   

Start/tyvstart: Bent Kristensen                                                                                                                                                                                 

måldommere: Vagn Bertelsen/ Brian Andreasen                                                                                                                                                             

Tyvstart: Jannik Hejslet/Maria Fuglsang                                                                                                                                                                           

Tyvstart: Jan Jensen/ Anders Fuglsang                                                                                                                                                                                           

Alternativ spor 2: Carsten Iversen                                                                                                                                                          

Alternativ spor 2A: Hans Nikolajsen 

Øvrig: Ingen kører/bil må forlade området, før resultatlisten for sidste heat/finale i klassen er 

kontrasigneret af dommer. Ved bjergning af køretøjet vil der blive kørt mod kørselsretning. Der vil blive vist 

rødt flag fra flagposter. Husk at fortælle udtræksfolkene, hvor I bor på pladsen. 

Kørsel på Atv/knallert/el-løbehjul i depotområdet skal foregå i gangtempo og det er kun tilladt for personer 

over 16 år. Kørsel på banen på Atv/knallert/ el-løbehjul er forbudt. 

Alle hunde skal være i snor. 

Der må ikke forekomme salg på bane uden tilladelse fra Emsa.        

Mvh Løbeledelsen IMK  


