Slutinstruks for DM Ring Djursland 17/18 september 2021
Banens adresse:
Ring Djursland
AMU Centervej 2
8500 Kolind
Ryttergård / opstilling:
Der er adgang til ryttergård fra fredag d. 16. september kl. 16.oo til 21.oo
Ryttergård areal og placering inden for hegnet på asfalt ved parkeringspladserne og/eller på
græsset.
Der vil være strøm i begrænset omfang i ryttergården.
Lejr må først slås op efter anvisning af plads.
Plads anvises ved henvendelse til Ryttergårdschef: John Korsbak/Erik Bo
Indgang til Banen.
Alle skal tilmelde sig i Indgangs Office og få udleveret 3styk billetter/armbånd.
AMK Race Office /Sekretariatet og tilmelding til stævnet.
Race Office/Sekretariatet, åbner fredag klokken 17.oo, er i AMK campingvogn.
Medbring altid licens, transponer, kvittering og andet relevant materiale der henviser til din
tilmelding.
Åbningstider resten af weekenden, vil være annonceret på opslagstavlen ved AMK Race Office.
Transponder:
Har du ikke din egen transponder kan du leje en i AMK Race Office (begrænset antal). Pris 300kr. +
ID (pas/kørekort) i depositum.
***VIGTIGT*** Husk at aflevere den lejede transponder straks efter stævnets afslutning og dit
pas/kørekort retur.
Teknisk kontrol:
Teknisk kontrol er placeret i depotet i telt
Åbningstider: Bliver oplyst ved AMK Race Office og hvor TK er placeret.
Bundkåbe skal være afmonteret på Racer Cykler.
Alt det udstyr du vil bruge, skal fremvises.
Førermøde:
Førermøde bliver afholdt ved AMK-campingvognen.
Lørdag: 7.oo i ryttergård.
Søndag: 8.oo i ryttergård.
Fremmøde er obligatorisk for alle kørere. Det er IKKE nok at sende en mekaniker eller anden
person.
Stikprøveopråb af fremmødte kørere.
Air Vest:
AMK har indkøbt 4 styk Air Veste, som du kan prøve gratis, dog skal der slippes 500 kroner i
depositum, som kommer retur hvis den ikke har været i asfalten. (kun kontanter – tak)

Støjtider:
Ingen start af og kørsel på racerne uden for den støjtid der er angivet i miljøtilladelsen.
Lørdag: 8.oo til 17.oo
Søndag: 9.oo til 17.oo
Overtrædelse kan betyde bortvisning fra stævnet.
Brandsikkerhed:
Alle brandslukkere skal stå synlige.
Miljø:
Alle motorcykler skal altid stå på en miljømåtte/bakke når disse er parkeret.
Alt bortskaffelse af miljøfarligt affald skal ske i de dertil opstillede containere ved tankanlægget.
Chef officials:
Dommer:
Stævneleder:
Tårn/ass. stævneleder:
Tidtager:
Tekniskkontrol:
Banechef:
Ryttergårdschef:
Race Office/Secretariat:

Jesper Holm - DMU
Jan Robert Eriksen
Ties Tilsted Rasmussen/Morten Vorsaa

Knud Møller/Mille/Susanne
Flemming Strøm/Lars (obersten)/Krause
Casper Smithson/Djursland
John Korsbak/Carsten Svendsen/Erik Bo
Birthe Petersen/Ulla Bo

Billetter:
Ekstra kan købes til 100 kroner.
Afbud til løbet:
Er du tilmeldt og bliver forhindret i at deltage, bedes du give besked til ”kasserer@amk-racing.dk”
(alternativt på tlf. 20413373) hurtigst muligt.
Ekstra:
Hvis du vil køre i en ekstra klasse, kan du tilmelde dig på dagen – 800 kroner. (hvis du har købt 2
klasser på DMU, får du differencen tilbage).
Præmier:
Lørdag, cirka klokken 16.oo.
Søndag, cirka klokken 15.oo
AirFence:
Erik Bo Nielsen - DK
Stævneleder:
Jan Robert Eriksen - 42568584

Hvis ændringer - annonceres de på tavle ved AMK Race Office.
Og husk, ta` jahatten på

