Välkommen till en 2 dagars festival på grus.
Tider
09,00 inskrivning och besiktning öppnar
10,00 Förarmöte obligatoriskt
10,30 provkörning av banan
11,00 Starten går
13,00 Lunchpaus
14,00 Omstart
16,00 Målgång
16,15 Prisutdelning.
Viktig information
Sommardäck råder vi önskar inte halvt urdubbade vinterdäck eller rally däck. Detta är en
sommartävling och vanliga enkla sommardäck avsedda för gatkörning är vad vi vill se i
besiktningen.
Stänkskydd modell rejält för respekt emot sin medtävlande bakom skall du som team ansvara
för att det finns rejäla stänkskydd. Ingen önskar trasig framruta.
Miljö Det råder presenning och brandsläckare i depå oljeuppsamlingskärl. Vi ska lämna
banorna med rent samvete.
Säkerhet kör inte i fleece eller ren polyester kläder lägg en peng på en föraroverall i bomull
eller framsäkert Den håller lätt 10 år och du blir minst en halv sekund snabbare på banan.
Vatten det kommer bli varmt i bilen så drick före under och efter ditt körpass. Vätskebrist är
inget bra bakom ratten.
Läs reglerna på hemsidorna och var en ambassadör och bjud in andra gasglada vänner eller
företag som utmanar varann.
Sist detta är en av få 2 dagars festivaler på grus så ta denna möjlighet
vi kommer köra med bonuspriser snabbaste 2 wd 4 wd
Vi kommer köra familjevarvet så barnen får åka med i lunchpausen
Vi gör nu ihop med er en riktigt bra tävlingshelg
erfarna förare med någon form av Licens SBF / SMA / STEC får köra på dessa och lägger på
en enkel försäkring 200 kronor.
Medåkare går bra och samma sak försäkring 200 kronor
Detta för att då vet vi att alla som är med och tävlar denna helg är försäkrade och samtliga är
med på förarmötet som kommer ske vid inskrivningen 10,00
Både Sala och Strängnäs har Svensk Bilsport godaste hamburgare så ingen egen grill i
depåområdet är okey av brandskäl.
Klubbarna bjuder på fri entre så köper ni tävlande maten på plats.

Sist nu varmt välkomna till denna Festival och man får byta bil under natten om den
bråkar. Vi kommer också ha 4 hyrbilar med oss för de som vill vara med men saknar team
eller bil.
Obs inga anbud efter tävling på bilarna

