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Startbekräftelse/PM 2 till Anderstorp race festival 27-28 augusti. 

Anderstorp Racing club i sammarbete med Racerhistoriska klubben vill 
hälsa er välkommen till Anderstorp race festival 27-28 augusti.  

Inpassering/ankomst till Scandinavian Raceway får ske tidigast torsdagen 25 augusti kl. 14.00. 
Grindarna in till banan har bevakning från och med fredag 07.00. Ni som kommer på torsdagen får en 
kod till grinden vid incheckning. Depåtystnad råder mellan kl. 21.00–08.00 för allas trevnad. Respektera 
tiderna, då vi annars riskerar att komma i konflikt med rådande miljötillstånd. 

Banlängd 4048 m 

Sekretariatet är öppet: Besiktningen är öppen: 
Torsdag  25/8  16.00-21.00 Torsdag  25/8  16.00-18.00 
Fredag   26/8   07.30-18.30   Fredag    26/8  08.00-17.00 
Lördag   27/8   07.30-18.30    Lördag    27/8  08.00-17.00 
Söndag  28/9   08.00-17.00 Söndag   28/8  8.00- 
 

Ankomst: Vid ankomst till banan gå till sekretariatet för inskrivning och uppvisande av förarlicens samt 
för utländska förare, tillstånd från berört ASN. Mekanikeranmälan skall ifyllas med namn på samtliga 
mekaniker i teamen, och lämnas i sekretariatet. Vid inpassering till anläggningen kommer 2st bilpass + 
5st teampass (armband) att delas ut som gäller entré + bandepå. Armbanden måste sättas på för tillträde 
till bandepå. Gäller även som entrépass. Personer utan armband kommer att avvisas från anläggningen. 

OBS: Sekretariatet/race office är beläget på södra sidan av restaurangbyggnaden. Officiell anslagstavla 
är placerad på fönstren i södra änden av restaurangbyggnaden. Besiktning sker i Box 1 eller i 
besiktningshallen under pressläktaren i maskindepån. 

Uppställning i depån: Ta kontakt med depåpersonalen för smidighet vid uppställningarna i 
maskindepåområdet. Alla fordon, tält, släpvagnar etc. måste ovillkorligen parkeras på plats anvisad av 
depåpersonal. Uppställning av icke nödvändiga fordon i maskindepån är ej tillåtet. Det är av 
säkerhetsskäl förbjudet att även för kort tid, parkera fordon i depågator eller på annat sätt blockera eller 
försvåra framkomligheten i dessa. 

Depåbox: Det finns fortfarande några depåboxar att hyra. Kontakta peter@srwanderstorp.se för att boka. 

Tävlingsanmälan för förare sker i sekretariatet/Race office i södra delen av restaurangbyggnaden. 
Medtag licens och mekanikeranmälan. Genomför anmälan omgående efter ankomst till banan och 
förbered tävlingsfordon klart för besiktning. 
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Släpkärror:  Kontakta depåpersonal för anvisning var de ska ställas. Var snälla och ställ dem snyggt och 
prydligt. 

SBF tillståndsnummer för tävlingen är: RA-77. 

Tävlingsledare: Mikael Johansson +46 (0)73 8050146 
1:e bitr. tävlingsledare: Peter Sikström +46 (0)73 2365588 
Biträdande tävlingsledare: Patrik Åström +46 (0)70 5286481 
Biträdande tävlingsledare: Börje Blomen +46 (0)70 6614125 
Domarordförande: Håkan Junfors +46 (0)70 3240630 
Domare: Tore Lax +46 (0)70 7713207 
Teknisk kontrollant: Åke Hansson +46 (0)70 5422126 
Chefstekniker: Lars Palmqvist +46 (0)70 2105849 
Säkerhetschef: TBA  
Administrativ chef: Anne Muhonen +46 (0)70 2373634 
Starter: Tommy Lorensson +46 (0)70 7734213 
Tidtagningschef: Alex Möller +46 (0)70 7943940 
Tävlingssamordnare: Hans Hillebrink +46 (0)70 6977974 
Presschef: Daniel Holmenloew  
Depåchef: Ove Eriksson +46 (0)73 8307408 
Miljöchef: Tommy Jensen +46 (0)73 0792010 
 

Avanmälan: Eventuell avanmälan ska göras i RHK:s anmälningssystem. 

Tävlingsorganisationen har rätt att omfördela eller slå ihop heat med tanke på säkerhet och 
banlicenskrav. 

Betalning: Det går att betala med både kort och Swish i Sekreteriat/ Race office.   

Tävlingsledningen: Samtliga i tävlingsledningen har bestraffningsrätt vid brott mot tävlingsregler eller 
tilläggsregler enligt inbjudan. 

Miljö: Respektera miljöreglerna särskilt beträffande vätskespill i maskindepån. Täta underlägg eller 
absorbenter i erforderlig omfattning SKALL användas på resp. plats. Detsamma gäller brandsläckare 
som SKALL placeras väl synliga vid varje depåplats. Underlåtenhet att följa dessa regler kan medföra 
500: - SEK i böter direkt på plats, alternativt omgående avhysning från maskindepån. Miljöstation finns i 
maskindepån. 

Grillning eller öppen eld är EJ tillåtet i depåerna. Gäller alla varianter. Särskild plats för dessa ändamål 
anvisas av sekretariat eller depåpersonal. Glöm inte att städa efter er. 

Hastighet i depåer: Maxhastighet i maskindepå = gånghastighet. Maxhastighet i bandepå är 50 km/tim. 

Förarsammansträde: Kommer att hållas i samlingslokal 2:a våning i södra delen av depåbyggnaden. 
Lördag 27/8                                                                                                                                               
Heat 1-4  08.00                                                                                                                                         
Heat 5,6 & 7  08.30                                                                                                                                    
Heat 8  09.00   
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Besiktning: Innan tidsträning och race måste besiktning vara utförd och godkänd. Ev. applicering av 
kamera i tävlingsfordonet måste godkännas av besiktningschefen. Tider för kval och race körs enligt 
tidsschema. Line-up omedelbart när heatet innan kör ut på banan. Plats för Parc Fermé efter kval är vid 
sin uppställningsplats, efter race på anvisas utmärkt plats. Parc Fermé gäller från kval/raceheat flaggats 
av. 

Startuppställning till heat 1 enligt kvaltider, startuppställning till heat 2 efter snabbaste varvtid i heat 1. 

Startförfarande alla klasser: Bilarna ställs upp i startordning i line-up. OBS en ny Line up har byggt upp  
längst ned i maskindepån. Kör in i Line up och hitta din plats. Bilarna släpps sen ur depån och kör fram 
till start.  Den nya Line up används inte på fredagens test utan bara på kval och tävling lördag och 
söndag  

Startförfarande alla klasser: är stående med ljusstart. Uppställning: Staggered grid (sicksack). Pole 
position är på höger sidan i färdriktningen. Omkörning eller s.k. provstarter under uppställningsvarv är 
ej tillåtet. Safety Car kommer att användas. 

Heat 1 (1000cc-cupen) kommer att använda en chikan på flygrakan även under fredagens test.   

Prisutdelning Lördag Ca 18.15. Söndag 12.20 och 15.00.(Heat 8 NKHTG en timma efter målgång) och 

hålls framför pressläktaren i depån. 

Anderstorp Racing Club har kvällsträning torsdag 25/8. Ni är välkomna att träningsköra om ni så 
önskar. Träningen börjar 17.00 till 20.00. Går att köra tre pass för icke medlem 800kr eller enstaka pass 
för 200kr per pass. Varje pass är 20 minuter. 200kr passen är endast för historiska bilar. 

Bilaga: Tidsschema Ver. 1.5 

 

VÄLKOMNA TILL ETT SPÄNNANDE OCH TRIVSAMT ANDERSTORP RACE FESTIVAL PÅ                  
SCANDINAVIAN RACEWAY. 

ANDERSTORP RACING CLUB, SRW ANDERSTORP OCH RACERHISTORISKA KLUBBEN 
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