
 

2014-09-04 1 PI  

 

STARTBEKRÄFTELSE/PM 1  
 

                                      Falkenberg Classic  
                                      16-18 September 2016 

Falkenbergs Motorbana 
 

1. Öppettider: 
 

Sekretariat                             Besiktning          Servering  
                                                                         Nedre depå         Övre depå 
 

      Torsdag 17.00–20.00                                       17.00–20.00        - 
Fredag   07.30-20.00             09.00-21.00        07.30-20.00        09.00-17.00 
Lördag   07.30-18.30             07.30-                 07.30-21.00        09.00-17.00 
Söndag  08.30-             08.00-                 07.30-17.00        09.00-15.00 
 

             OBS! 
2. Anmälning sekretariatet är beläget vid cafeterian i nedre depå. Tel. 0346-19033 

Bilpass och biljetter erhålles vid ankomst i grindstugan. Bilpass skall fästas på vindrutan. 
Extra bilpass för placering på camping kan köpas vid grindstugan för kr 300,- 
 

3. Klassplacering i parkeringsdepå enl. skiss som lämnas vid grindstugan. 
 

4. Officiell anslagstavla är placerad vid Caféterian i nedre depån. 
 

5. Tjänstgörande chefsfunktionärer 
 

Domarordförande:  Reine Eriksson 
Tävlingsledare:  Ulf Sannell 
Biträdande tävlingsledare                Ulf Sjövald 
Tekn. Kontrollant RHK L.G. Widenborg 
Tekn kontrollant SPVM Kjell Löf 
Chefstekniker  Lars Pettersson 
Tävlings sekr.  Monika Eklund   
Sjukvård.  Ambulansservice i Anderstorp 

 
6. Tillståndsnummer: VBF RA 1 utfärdat av Västra Bilsportförbundet. 

 
Banlicens; RA-VäBf 50226-AN Falkenbergs Motorbana 

 
7. Inpassering till anläggningen kan ske från torsdag 10/9 kl 15.00  Depågrindarna kommer att 

vara stängda för inpassering mellan kl. 21.00–07.00 för allas trevnad. 
 

8. Depåtystnad råder mellan kl.20.00–07.30 . Brott mot depåtystnad blir föremål för åtgärder, då 
det strider mot miljötillstånd. 

 
9. Besiktning: SPVM har gående besiktning i övre depå och RHK har fast besiktning i 

besiktningshallen i nedre depå.                                                                           
 

    

10. Förarsammanträde äger rum för  Lördag  17/9 kl 08.15 
                                                               

     Plats: vid gamla besikningshallen, se skissnedan.  
OBS! Obligatorisk närvaro OBS! Detta kommer att kontrolleras med sign-on listor, då 
det är många startande är det därför lämpligt att ni är på plats senast 08:00 för att hinna 
skriva på. 
 
Att utebli från förarsammanträde medför startförbud tills föraren uppsökt tävlingsledaren. 
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11.  Testkörning fredag 12/9 Kl 10.20-18.00 enligt separat reviderat tidsschema. 
 

12. Avanmälan skall göras tel. 0346-19033    
 

13. Medförsäkrandeblankett SKALL ifyllas på samtliga personal som ingår i teamet och lämnas 
vid ankomst till tävlingssekretariatet. Blankett finns i sekretariatet.. 

 
14. Privatbilar, släpvagnar och transportkärror måste ovillkorligen parkeras på plats anvisad 

av depåpersonal. Uppställning av ej nödvändiga fordon i maskindepån kan medföra 
avhysning. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att, även för kort tid, parkera fordon i depå- 
gatorna eller på annat sätt blockera eller försvåra framkomligheten i dessa. 

 
15. De som angivit anmälare i anmälan skall visa upp anmälarlicens med korrekt nummer. 

 
16. Behörighet: Hela området från Line-Up och mot Tidtagning/Racecontrol är bandepå och får ej 

bevistas av obehöriga åskådare, barn eller husdjur. Minimiålder enligt reglemente är 15år 
vilket skall kunna styrkas på förfrågan ifrån tävlingsledare eller hans utsedda kontrollant . 

 
17. Maxfart i bandepån är 50 km/tim och i parkeringsdepå gäller gångfart. Farten kommer att 

kontrolleras med lasermätning. 
 

18. Nykterhetskontroll kan komma att ske. 
 

19. Parc Fermé för RHK klasser  är belägen vid bandepåinfarten. 
 

20. Pole position är på högersida i färdriktningen. 
 

21. Startmetoden är stående start med lampor, side by side uppställning. Mer ingående 
information ges på förarmötet. 

 
22. Videokamera: För att få medföra videokamera i bilen på banan måste fastsättningen för 

denna besiktigas och godkännas av Chefstekniker i besiktningen. Underlåtenhet medför 
svartflaggning. 
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23. Grillning får endast ske utanför parkeringsdepåer det skall vara minst 100 meter mellan 
närmaste parkeringsdepå och grillen. Endast tävlingsledaren kan ge tillstånd till annan 
plats. 
 

24. Transponder Skall vara monterad under samtliga pass, finns att hyra till en kostnad av 500 SEK. 
Hämtas och betalas vid tidtagartornet till Alex Möller 070-65 822 45 

 
25. Formel Vee kat (D) kör tillsammans med klass 3, Formel Ford. 

 
 

 
 
 
 
 

VÄLKOMNA TILL EN TRIVSAM OCH SPÄNNANDE HELG! 
 
                                     önskar  
                       Falkenbergs Motorklubb 


