SLUTINSTRUKTION
FOLKERACE LANDSKAMP 2018
Tak for din anmeldelse til Folkerace Landskampen 2018 på Nisseringen.
DEPOT:
Depotet åbner ca. kl. 12.00 den 31. aug. 2018.
Der må ikke opstilles telte/placeres køretøjer m.v i depotet, før dette åbner, uden forudgående
aftale med løbsledelse. Der kan ikke spærres plads, så vil I holde samlet, så skal I så vidt muligt
komme samtidig. Der vil være venteplads, hvis I ikke kommer samlet.
Anvisninger med hensyn til placering i depot og afstand til nabo m.v. SKAL følges. I depotet må
der kun være én servicebil pr. anmeldt køretøj. Alle trailere m.v. SKAL henstilles på
trailerparkeringen, som bliver anvist. Personvogne henvises til tilskuerparkeringspladser. Alle
bedes i øvrigt indskrænke sig mest muligt og placere sig i depotet fra en ende af (så spildplads
undgås).
Der vil være mulighed for at købe en campingplads gældende fra fredag kl. 12 til søndag kl. 18 for
300,- DKK pr. enhed. Campingplads anvises ved ankomst til banen og er beliggende udenfor for
depotet.
Kan bestilles forud hos Lene Andersen på mail: nisseringen@gmail.com
Husk, at der skal placeres presenning eller lign. under hele konkurrencekøretøjet i depotet.
Husk, at alle deltagere skal have en 6 kg ildslukker ved sin plads i depotet under hele
arrangementet.
I depotområdet samt til og fra bane/depot skal al kørsel foregå i gangtempo. På asfaltvejen, der
går gennem grusgraven, må der ikke parkeres.
Det henstilles, at de opstillede affaldsposer benyttes efter hensigten. Beholdere til opsamling af
spildolie, oliefiltre, kølervæske m.v. er opstillet på vaskeplads ved buehal i depotet. Har du større
mængder affald (skærme, kofangere eller lign.) kontakt da Banechefen i stedet for at lade det
ligge.
STRØM:
Der er mulighed for køb af strøm (75,- DKK). Betaling foregår ved licenskontrollen, hvor der
udleveres en mærkat, der påsættes ved strømforsyningen som kvittering. Bliver der tappet strøm
uden at have betalt, bliver der opkrævet en bod på 500,- DKK eller bortvisning fra arrangementet.
Egen generator må IKKE anvendes.
LICENS- OG TEKNISK KONTROL:
Alle kørere skal møde til licens kontrol, hvor deltagergebyr skal betales. Husk kontanter eller
MobilePay, da der ikke kan betales med Betalingskort.
Der udleveres 3 billetter (armbånd) pr. deltager ved licenskontrollen. Armbåndet skal bæres på
højre hånd under hele stævnet.
For yderligere personer kan der købes billetter til hele arrangementet med kørerrabat (pris 125,DKK). Har du ikke billet (armbånd) på under arrangementet, så vil du blive opkrævet en bod på
100,- DKK samt billetprisen.
Du skal gå til licens kontrol før henvendelse til teknisk kontrol. HUSK at medbringe din ildslukker
sammen med personligt udstyr til teknisk kontrol.

Startnummer i henhold til deltagerliste skal være påført køretøjet inden teknisk kontrol. Numre
kan købes ved licens kontrol. (pris 20,- DKK pr. stk) Det henstilles, at kun kører og eventuelt
mekaniker deltager ved teknisk kontrol.
Der vil blive foretaget støjmåling, og støjgrænsen på 100 dB gælder under hele konkurrencen
FAKTADOMMERE:
Ved målstregen, ved tyvstart samt ved alternativt spor oplyses ved førermøde.
ØVRIGT:
Alle hunde skal være i snor. Hvis din hund løber rundt uden at være i snor, kan det medføre
bortvisning.
Enhver form for pitbikes er forbudt. Overholdes dette ikke, kan det medføre bortvisning.
Nisseringens Cafeteria har åbent fredag den 31. aug. fra kl. 16.00 til 21.00, hvor der er
mulighed for at købe dagens ret (Lasagne med brød og salat) til 50,- DKK. Dagens ret
forudbestilles hos Susanne på mail: john.kaj.graham@gmail.com eller tlf. 53556315 senest
tirsdag den 28. aug.
Lørdag den 1. sept. åbner Cafeteriaet kl. 6.30. Bestilling af morgenbrød til lørdag skal foretages
senest fredag den 31. aug. kl. 20.00 i Cafeteriaet.
Løbsledelsens tlf. den 31. aug. samt 1. og 2. sept. på Nisseringen er 5554 0298. Løbsleder
træffes på tlf. 22707670.
Der må ikke forekomme salg på banen uden tilladelse fra NMKA.
Vi kan gøre opmærksom på, at der kan blive foretaget stikprøvevis test for alkohol blandt både
kørere og officials.
Ingen kører/bil må forlade området, før resultatlisten for sidste heat/finale i klassen er
kontrasigneret af dommerne.
Husk at rydde op efter dig, inden du forlader depotet.
Husk, at der kan kun betales i danske kroner ved licenskontrollen.
Vel mødt
NISSERINGEN / NÆSTVED MOTOR KLUBS AUTOAFDELING

