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 SLUTINSTRUKTION  
 

Tak for din anmeldelse til Motorløb den 8. og 9. august 2020  
på NISSERINGEN 

 

DEPOT / INFORMATION: 

Ved ankomst til banen skal du henvende sig i Informationen, som er at finde ved ind-

kørslen på banens område. I informationen får du anvist en plads i depotet. Anvisninger 

med hensyn til placering i depot, afstand til nabo m.v. SKAL følges.  

Det er ligeledes i informationen, du får billetter til det antal personer, du har med, dog 

max. 4 billetter pr. deltager.  Husk at armbånd skal tages på ved informationen og bæ-

res under hele arrangementet. Enten kommer I samlet, eller overskydende billetter 

lægges til afhentning i information.  

I informationen vil du skulle skrive under på, både at du har læst denne slutinstruktion 

samt det skriftlige dokument med specielle retningslinjer i forhold til Corona, som du 

har fået tilsendt. Dokumenterne vil også være at finde på NMKA´ hjemmeside.  

Der kan være gentagelser i de to dokumenter; men det vil til enhver tid være retnings-

linjerne, der er gældende.   

 

Depotet / Informationen er åbent:  

Fredag den 7. august 2020 kl. 14.00 – 22.00 

Lørdag den 8. august 2020 kl. 6.00 – 7.30 

 

Udenfor åbningstider vil bommen ved hovedindgangen være lukket, og der er 

adgang forbudt for uvedkommende.  

Ovenstående tider skal respekteres. Ankomst uden for de angivne tider er kun mu-

lig efter aftale med depotchefen. 

 

I depotet må der kun være én servicebil pr. kører. Alle trailere m.v. SKAL henstilles på 

trailerparkeringen, som bliver henvist af Depotchefen.  

Der må ikke anvendes strøm til opvarmning.  

Egen generator må IKKE anvendes 

 
Husk at der skal placeres presenning eller lign. under hele køretøjet i depotet.  

Husk også at din ildslukker skal være synlig ved din plads i depotet under hele arran-

gementet.   

 

VIGTIGT I FORHOLD TIL CORONA: 

 Sundhedsmyndighedernes retningslinjer 

Under hele arrangementet skal sundhedsmyndighedernes retningslinjer selvfølgelig 

overholdes. Se det medsendte dokument. Det er et fælles ansvar både for klubben, 

officials og ikke mindst kørerne og deres hjælpere.  

Bliver retningslinjerne ikke overholdt medfører det bortvisning for den pågæl-

dende deltager, uanset om det er deltageren selv eller en af hjælperne.   

Kommer der tilsyn fra Politiet, og der bliver fundet overtrædelser af retningslinjerne hos 

en deltager eller dennes hjælpere, vil et eventuelt bødeforlæg være en sag mellem Poli-

tiet og den enkelte deltager. Hverken NMKA eller DASU kan draget til ansvar.  

 

Banen 

Vil du gerne gå en tur rundt på banen, så må dette kun foregå sammen med personer 

fra samme område i depotet, og KUN når der ikke bliver udført baneservice.  

Aftales nærmere med løbsledelsen eller banechef.  
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Opdeling af depot / ryttergård 

Hver kører får tildelt en plads i depotet ved ankomst til banen. Har du brug for yderli-

gere plads, så giv os en hurtig besked, så vi kan nå at lave felter klar. Det samme gæl-

der, hvis der er kørere, der deler servicekøretøj. Giv os en besked, så det er noteret, 

når I ankommer. 

Derudover vil depotet blive opdelt i områder, så der ikke er mere end 100 personer i 

hvert område. Det er forbudt at opholde sig i andre områder end ens egen. Overtræ-

delse medfører bortvisning!! 

 

 Begrænset antal hjælpere 

Løbet afvikles uden publikum, det vil sige, hver kører kun må have det antal medhjæl-

pere med, som vedkommende har billetter til. Alle kørerne får 4 billetter og må således 

have max. 3 hjælpere med. Værger tæller med som hjælpere. Det henstilles, at billet-

ter, du ikke selv har brug for, ikke udleveres til andre, idet det således ikke er muligt at 

have overblik over det aktuelle antal i hvert område.  Der gives således kun adgang for 

deltageren og 3 hjælpere pr. køretøj. Overdragelse af billetter er kun muligt, hvis to el-

ler flere køretøjer kommer samlet og skal holde samlet. Billetter skal tages på ved an-

komst. Hvis man har billetter til personer, som ikke kommer med ved ankomst til ba-

nen, opbevares disse i informationen og udleveres til vedkommende ved ankomst. 

HUSK det skal stadig ske inden for åbningstid.  

 
LICENS- OG TEKNISK KONTROL: 

Licenskontrol vil så vidt muligt foregå ved ankomst. Kørere under 18 år skal have sin 

værge med til licenskontrol for at underskrive anmeldelsesblanket. 

Når du har fået tildelt en plads i depotet, kan du gøre klar til teknisk kontrol. Følg anvis-

ninger mht. teknisk kontrol, både hvad angår tidspunkter, og hvordan du i øvrigt skal 

forholde dig. Teknisk kontrol vil forgå i buehallen.  

Vil du til teknisk kontrol lørdag morgen, så skal dette aftales SKRIFTLIGT med løbslede-

ren. Send en mail til leneandersen1956@gmail.com 

Er du eftertilmeldt, skal du ved licenskontrollen fremvise kvittering på indbetalt anmel-

delsesgebyr. Har du ikke betalt, skal dette gøres i licenskontrollen.  

 

STARTOMRÅDET: 
Hold selv øje med, hvornår du skal ud at køre. Vi vil, som en service, kalde ud via høj-

talere, men ved svigt af højtalere, er det dit eget ansvar at følge med i tidsplanen.  

Der bliver ikke ventet på nogen.  

Er du i tvivl, om det snart er din tur, så hold dig klar og få en af dine hjælpere til at 

finde ud af, hvor lang vi er i programmet. Lad være at køre frem for tidligt, for så vil du 

spærre for de deltagere, der skal ud at køre før dig.   

Ifør dig alt udstyr ved din plads i depotet. Køretøjet må ikke forlades, fra du kører fra 

din plads i depotet, til du er tilbage ved din plads igen. Dog med undtagelse af eventu-

elt uheld på banen.  

  

Dækrensning på startområde er forbudt. Renses dæk, så er det retur til depot.  

 

Når bilerne, inden start, bliver kaldt frem til startlinjen, må der ikke være mekanikere, 

hjælpere eller andre i området ved køretøjerne. Cross Kart må have én hjælper med.  

 

Rygning på startområdet er forbudt.  

 

BANEN, AFVIKLING OG DEPOT: 
Alle køretøjer skal gennemkøre det alternative spor én gang og kun én gang i hvert 

heat / finale. Ved tyvstart i både Cross Kart og Rallycross må alternativt spor ikke tages 

i h.t. afviklingsbestemmelser.  

 

mailto:leneandersen1956@gmail.com
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Ved uheld på banen 

Er du impliceret i et uheld på banen, eller går du i stå, så skal du forlade køretøjet og 

bringe dig selv i sikkerhed. Du må ikke tage noget af dit sikkerhedsudstyr af, dvs. 

du skal beholde handsker og hjelm på, indtil du er tilbage på din plads i depotet.   

 

Vask af køretøjer må kun ske på anviste pladser.   

 

FAKTADOMMERE:  
Start- og måldommere samt de officials, der kontrollerer gennemkørsel af alternative 

spor, er at betragte som faktadommere. Liste med navne findes på opslagstavler og ud-

sendes på mail.  

 
ØVRIGT: 

HUSK under hele arrangementet at holde afstand, vaske hænder ofte eller bruge hånd-

sprit.  

 

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

er kontrasigneret af dommerne. Husk selv at kigge på resultatlisten lige så snart, den er 

hængt op.  

 

Ved bjergning af køretøjer vil der blive kørt mod kørselsretning. Der vil blive vist rødt 

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

 

Al kørsel i depotområdet skal foregå i gangtempo  

 

Kørsel på ATV eller knallert i depotområde er kun tilladt for personer over 15 år.  

Kørsel på banen på ATV og knallert er forbudt. Børn må kun færdes på banen ifølge 

med voksne. Det er ikke tilladt at gå ind på banen, mens der udføres baneservice.  

 

Der skal være ro på pladsen senest kl. 23.00 hver aften. Overholdes dette ikke 

medfører det bortvisning.  

 

Alle hunde skal være i snor, da de ikke må løbe løse rundt ifølge udlejer. Hvis det fo-

rekommer, vil det medføre bortvisning.  

 

 Vi opfordrer til almindelig forsigtighed ved brug af grill (åben ild) 

Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen 

Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug) 

 

Der må ikke forekomme salg på banen uden tilladelse fra NMKA 

 

Løbsledelsen siger tak for din tilmelding og ser frem til et rigtig godt løb.  

Og husk – har du noget at klage over, så sig det til os. Er der noget, du vil rose, så sig 

det til andre (men vi vil også gerne vide det).       

 
På løbsledelsens vegne Lene Andersen 


