
Frederikshavn-Sæby Auto Sport 
 

SLUTINSTRUKTION 
 
Tak for din anmeldelse til Løb den 13-14. september på Ørnedalsbanen. 
 
DEPOT: Ved ankomst til banen skal man henvende sig til Depotchefen, som er at finde ved  

indkørslen på banens område. Er depotchefen ikke til stede her, findes der ved indgang et 
skilt med telefonnummer til ham. 
Depotchefens anvisninger med hensyn til placering i depot, afstand til nabo m.v. SKAL følges. 
 I depotet må der kun være én servicebil pr. kører. Alle trailere m.v. SKAL henstilles på 
trailerparkeringen som bliver henvist af Depotchefen. 
 
Husk at der skal placeres presenning eller lign. under hele bilen i depotet. 

 
LICENS- OG TEKNISK KONTROL: 
 Licenskontrol:  13-09-2013 kl. 18-20 
 Teknisk kontrol: 13-09-2013 kl. 18-21 

Kørere der skal i licens kontrol, vil modtage en mail om dette.  
                          Kørere under 18 år skal have sin værge med til licenskontrol for at underskrive                   
                          anmeldelsesblanket. 
                          Kørere der har erhvervet licens i år, SKAL vise kursusbevis. 

De kørere der skal til licenskontrol skal have været til licenskontrol før henvendelse til teknisk 
kontrol. 
LICENS- og TEKNISK KONTROL kan ifølge aftale med løbsleder foregå lørdag morgen fra 
6.30-7.00 
 

Gennerator til 220/380 V: 
 Må IKKE anvendes 
  

BANEN: Alternativ spor skal gennemkøres 1 gang i hver heat samt finaler. 
 
FAKTADOMMERE:  

Start- og måldommere samt de officials der kontrollerer gennemkørsel af alternative spor, er 
at betragte som faktadommere. 

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

kontrasigneret af dommerne . 
Ved bjergning af køretøjer vil der blive kørt mod kørselsretning. Der vil blive vist rødt flag fra 
flagposter. Husk at fortælle hvor i bor på pladsen til udtræksfolk. 
Alle hunde skal være i snor, da de ikke må løbe løse rundt ifølge udlejer. Hvis det 
forekommer, vil det medføre bortvisning omgående. 
Alt salg på banen må ikke forekomme uden tilladelse fra F.S.A.S 
 
Festbilletter SKAL afhentes i licenshuset mellem 18-20 fredag aften. 
 
Præmieoverrækkelse for dagens løb vil ske i teltet umiddelbart efter spisning. Ca. 20.30. 
 
Fra Løbsledelsens side siger vi tak for den store tilmelding og ser frem til et godt løb. 
 
Med venlig hilsen 

                             Løbsledelsen  
Heidi H Jensen 
heidi-fsas@hotmail.com 
40798885 

mailto:heidi-fsas@hotmail.com
TMH
godkendt


