
Slutinstruktion for løb på Ørnedalsbanen d. 3-4. sep. 2011 
 
Vi siger tak for din anmeldelse til vores løb. 
Se efter på deltagerlisten om du er i den rigtige klasse eller giv straks sekretariatet besked. 
Hvis en finale flages af med rødt flag og der er kørt 75% af omgangene regnes placeringen fra sidst 
deltagerne  passerede mål linjen. 
 
Husk at have jeres transpondere klar – de skal bruges også under træning 
Det er kørernes eget ansvar at disse er i funktion under hele arrangementet. 
 
Tidsplan 

Lørdag d. 3. sep. 2011 
   
  kl. 16.00 -20.00  Licens og teknisk kontrol 
 
  Søndag d. 4. sep. 2011 
  kl.  7.30   Fører møde 
  kl.  8.00 – 8.30  Fri træning RC 3 omgange klasse vis  
  kl.  8.30 – 9.00  Fri træning CK 4 omgange klasse vis  
  kl.  9.15 - 10.00  Tidtagning RC klasse vis 
  kl.       10.15 - 11.45  1. heatrunde CK- RC 
  kl.       11.45 - 12.30  Pause 
  kl.ca  12.30                2. + 3. heatrunde  CK + RC 
  kl.ca 16.00                         Finaler     
      C finaler 
      B finaler 
      A finaler 
                                                                       Superfinale 
      præmieoverrækkelsen efter sidste kørte finaler  
 
Vægten er først åben fra søndag d. 4. sep. 
Crosskart Mini og 85 Mini skal køre 3 omgange i heat og 4 omgange i finale. 
Rydning kan forekomme mod kørselsretning der vil blive vist rødt flag på flagposter. 
Faktadom er afgørelse truffet af støjmåler – start- og måldommer samt ved alternativ spor. 
Ingen kører/bil må forlade området før resultatlisten er kontrasigneret af dommerne. 
Fribilletter udleveres i licensen. 
Pressefolk skal meddele sin ankomst senest 2. sep. til løbsledelsen på mail fifi@mail.dk. 
Det er strengt forbudt at vaske bil ved vandhanen i depotet. 
Bilvaske i depotet frabedes af hensyn til miljø og andre deltagere. 
Der må medtages et køretøj i depotet og husk ingen forsikring dækker hvis der skulle ske en skade 
på køretøjet. 
Det er ikke tilladt at drive forretning/salg på FSAS's områder uden forudgående aftale. 
Følg venligst henvisninger fra banens officials også med hensyn til parkering af bl.a. trailer. 
Husk oprydning når vi er færdige. Opsatte tønder til olieopsamling skal benyttes. 
Husk der skal presenning under hele bilen i depotet. 
Al færdsel i depotet skal forgå i skridt gang det glæder alle slags køretøjer. 
Løbet er godkendt af politimesteren i Frederikshavn samt af DASU. 
Evt. spørgsmål og afbud: Stævnesekretariat 20828279 eller fifi@mail.dk  
Fra lørdag d.3. sep. Kl. 11.00 kan kun benyttes 20828279 
                                                          

Løbsledelsen 
FSAS 

mailto:fifi@mail.dk

