
 

                                                                         

 

Slutinstruktion 1. 

Tak for din anmeldelse til Efterårsløbet på Ring Djursland 26-27 september. 2020. 

Løbet er uden publikum og afvikles efter Politiets anvisninger og Covid-19 retningslinjer fra myndighederne 

og retningslinjer for Ring Djursland.  Ekstra billetter kan ikke tilkøbes. 

Ved Ankomst henvender man sig til information, og får på sat armbånd og underskriver at man deltager 

under de gældende regler og retningslinjer. Der er 3 billetter til hver og det er 1 til kører og 2 til hjælpere. 

Billetter til Super GT og TCR efter aftale med promoter 

Information åbner fredag kl: 15.00. 

Privat personbil får ingen indkørselstilladelse. Har man varer med i personbilen som skal læsses af får man 

en midlertidig tilladelse. Straks derefter skal personbil parkeres på P-plads på pladsen. 

 

Trailer skal placeres i området med trailer parkering. 

 

Campingvogn skal placeres på campingområdet modsat banen. Ingen campingvogn må være i 

depotområdet.  Følg anvisning fra official. Der skal være en 6 Kg ildslukker synligt ved Campingvogn. 

 Al henvendelse til løbsledelsen skal ske gennem sekretariatet som er i det gl. cafeteria ved dommertårnet. 

Teknisk kontrol vil være gående. Når bilen er klar sættes anmeldelse og vognbog i forrude. Køredragt mm 

skal ligge klar til kontrol. 

Licens og teknisk kontrol er åben fra fredag kl. 16.00 – 20.00,  

lørdag kl. 07.00 - 09.00 & 18.30 - 20.30 &søndag kl. 07.00 - 09.00Bilen skal være godkendt af teknisk kontrol 

inden licens kontrol. 

Indkørsel til depot 

Klasse Super GT – TCR og Super Seven Racing kan ankomme fredag fra kl:10.00 

Klasse 1600 Challenge kan ankomme fredag fra kl:16.00 

Klasse Formel og Legend kan ankomme lørdag fra kl:18.30 

Zone inddeling: 

Zone 1 Super GT 

Zone 2  Super GT 

Zone 3 TCR 

Zone 4 TCR  

Zone 5 Super Seven Racing 

Zone 6 1600 Challenge 

Zone 7 Legend Cup (søndag overtager zone3 efter TCR) 

Zone 8 Legend Cup (søndag overtager zone 4 efter TCR) 

 



Zone 9  Formel (søndag overtager zone 6 efter 1600 Challenge) 

 

Husk Ingen må gå ind i andre zoner.  

Klasserne 1600 Challenge og Super Seven skal forlade depotet lørdag senest kl 18.30.  

TCR forlader depotet efter aftale. 

Førermøder: 

Lørdag: 

Super Seven   Kl: 06.30 

1600 Challenge Kl: 06.55 

TCR Zone 3   Kl: 07.15  

TCR Zone 4   Kl: 07.40 

Super GT Zone 1  Kl: 09.50 

Super GT Zone 2 Kl: 10.15 

Søndag: 

Formel  Kl: 07.50 

Legend Zone 7   kl: 08.15 

Legend Zone 8   kl: 08.40 

Til førermøderne må der kun være 1 person (køreren). 

Badefaciliteter / Toiletter 

Baderum og toiletter på Ring Djursland vil være åbne for en zone ad gangen i en fastlagt tidsramme. Uden for 

tidsrammen må de små toiletter i zonerne anvendes. Baderum/toiletter vil blive rengjort og afsprittet imellem 

tidsrummene inden en ny zone må anvende dem. Alle toiletter vil jævnligt blive rengjort i løbet af dagen.  

Husk Afstand og sprit hænder. 

Mad og drikkevarer: Pølsemanden vil være der, men det er kun som Take-Away. Der må ikke være nogen 

som spiser eller drikker ved pølsemanden, man tager det med ned i sin egn zone. 

Der skal holdes afstand og sprit hænder.  

Træningspas kan købes ved licenskontrollen.  Kr: 500,00 incl. moms. 

Lørdag: 

Træningspas 1 Kl:  08.00 Super Seven Racing og 1600 Challenge  

Træningspas 2 Kl: 08.20 TCR 

Træningspas 3 Kl: 08.40 Super GT 

Søndag: 

Træningspas 1 Kl: 09.00 Formel 

Træningspas 2 Kl: 09.20 Legend 

Træningspas 3 Kl: 09.40 Super GT 

 

Slutinstruktion 2 vil blive udsendt onsdag hvor der henvises til hvilken zone man skal stå i.  

 

Hermed ønsker løbsledelsen en god racerweekend.  

Med venlig hilsen. 

 Løbsledelsen 

  


