Krengerup HillClimb

Slutinstruktion nr. 1

Mange tak for jeres anmeldelse til Krengerup HillClimb 2014.
Vi glæder os igen i år til at se alle jeres fine gamle biler på Krengerup Slot. Vi har bestilt fint
sommervejr, så det bliver en fornøjelse for både jer og alle vores officials.
Løbet er godkendt af DASU, Fyns Politi og Assens kommune.
Polititilladelse nr.: 2300-50163-00130-14 og DASU tilladelse nr. 606-2014
Jeres Startnr. fremgår af deltagerlisten.
Hovedkvarter: Krengerup Slot, Skodamuseet, Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg (se oversigtskort)
Trailerparkering:
Teknisk kontrol:
Licenskontrol:

Ved halmfyret før servicepladsen
På servicepladsen ved Skodamuseet mellem kl. 9:00 og 11:30
HUSK at registreringsattest eller prøvemærkekvittering SKAL fremvises.
Inde i Skodamuseet mellem kl. 9:00 og 11:30

Der serveres GRATIS morgenkaffe og rundstykker i Skodamuseet fra kl. 8:30.
Det vil være muligt at købe mad og drikkevarer i løbet af dagen.
Vi vil gennemføre arrangementet efter følgende tidsplan:
9:00 til 11:30
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:45
14:30
15:15
16:30

Teknisk kontrol, licenskontrol og morgenkaffe
1. prolog – gennemkørsel i adstadigt tempo
2. prolog – gennemkørsel i adstadigt tempo
Førermøde i Skodamuseet – mødepligt !
Tidtagning – 1 forsøg
1. heat
2. heat
3. heat
4. heat
Præmieoverrækkelse

Tidtagningen og alle heat køres i startnr. rækkefølge. I skal selv ”holde jer til” og komme ind i
rækken, og så vidt muligt køre ud på transportruten med ca. 1 minut imellem. Så glider det
hele uden kø nogen steder.
Tidtagningen og resultater.
Rallyresult kan desværre ikke være tilstede på dagen, men vi har lånt det elektroniske udstyr til start
og tidtagning. Beregningen foregår derpå manuelt og resultaterne ophænges løbende i Skodamuseet.
Efter løbet offentliggøres resultaterne på www.kdak.dk og vi fremsender dem også pr. Email.

Klasser og klassesammenlægninger:
Klasse 4A
Klasse 7B
Klasse 9B
Klasse 12B

sammenlægges med klasse 5A
sammenlægges med klasse 8B
sammenlægges med klasse 10B
sammenlægges med klasse 13B

Hvis du synes nogle af sammenlægninger virker uretfærdige, så fortvivl ej, da der er mange pokaler
at køre om ! Så lad være med at køre hjem før præmieoverrækkelsen – du har store chancer for at
skulle på podiet !
Hvis du udgår i løbet af dagen, så kontakt løbsledelsen, så vi ikke behøver at lede efter dig.
Kort med transportstrækning og hastighedsprøve udleveres ved licenskontrollen, men er også
vedhæftet denne slutinstruktion. Transportstrækningen fra Krengerup Slot til starten på
hastighedsprøven er ca. 8 km og selve hastighedsprøven er 2.200m. Derpå køres ca. 800m tilbage til
Krengerup Slot.

Vi glæder os til at se jer på lørdag !

Mvh.
Løbsledelsen
Niels Erik Jørgensen
4032 3123

Søren Andersen
6011 1836

