
 

 
 

SLUTINSTRUKTION 
DM 1 RALLYCROSS & CROSS-KART PÅ NISSERINGEN 14-15/4-2018 

  
Tak for din anmeldelse til løb på Nisseringen. Startnummer i henhold til reglement samt deltagerliste skal være påført 
køretøjet inden teknisk kontrol.  
 
På asfaltvejen, der går gennem grusgraven, må der ikke parkeres. I depotområdet samt til og fra bane/depot SKAL al 
kørsel foregå i gangtempo.  
 
Hver deltager har adgang for det anmeldte køretøj samt servicevogn til depot, hvor pladser vil blive anvist. Det er ikke 
tilladt at foretage nogen form for opstilling eller spærring af plads uden tilladelse fra ryttergårdschef Lau Dall på 
forhånd. Tilladelse for dette skal ske pr. mail på lau@vergutech.dk. Når du ankommer til banen, er bummen ved 
ryttergården lukket, og du vil derefter blive vist til den plads i depotet, hvor du skal holde. Alle trailere henvises til 
speciel trailerparkering, og personvogne henvises til tilskuerparkeringspladser.  
 
Der udleveres 4 billetter (armbånd) pr. deltager i Rallycross og 3 billetter (armbånd) pr. deltager i Crosskart ved 
ankomst til banen/licenskontrol. Der kan ved licenskontrollen købes billetter med kørerrabat (pris kr. 100,-). Ellers er 
entreprisen 150,-  Send mail til leneandersen1956@gmail.com med bestilling inden ankomst, så billetter ligger klar, 
når I kommer til licenskontrol. Bemærk venligst at bæres billetter (armbånd) ikke efter d. 15/4 kl. 09.00, vil man blive 
opkrævet bod på 150,- samt billetpris 150 kr. Uddeling af fribilletter til 
sponsorer eller lign. skal aftales med løbsleder Daniel Erik Nørregaard 
Andersen på forhånd. (Tlf. 2556 6575)  
 
Det henstilles, at de opstillede affaldsposer benyttes efter hensigten. 
Beholdere til opsamling af spildolie, oliefiltre, kølervæske m.v. er opstillet i 
hallen. Det er ikke tilladt at svejse i ryttergården.  
 
Strøm:  
Kraftudtag forefindes ikke i ryttergård. Husk, at blå CEE 16A-Stikprop skal 
anvendes. Generator må IKKE anvendes i ryttergården. 
 
Nisseringens Cafeteria har åbent fredag d. 13. april fra kl. 17-20 og lørdag 
d. 14. april fra kl. 7.00. Bestilling af rundstykker til lørdag og søndag 
morgen kan foretages fredag og lørdag fra kl. 17-19.30 i Cafeteriaet eller ved licenskontrol.  
 
Der er mulighed for bad for personer, der overnatter.  
Løbsledelsens tlf. den 13., 14. og 15. April: 5554 0298 (Kontor) / 2556 6575 (Løbsleder).  
 
Alle deltagere og hjælpere bedes sætte sig nøje ind i tidsplanen og gøre sit til, at tidsplanen overholdes, og at 
arrangementet forløber kvikt.  
 
Ingen former for pitbikes er tilladt. Overholdes dette ikke, vil det medføre bortvisning. 
 
Depotet vil være åbent fra fredag d. 13. april kl. 16.00, ankomst før dette tidspunkt afregnes med 75,- pr. person 
 
 

Vel mødt 
NISSERINGEN / NÆSTVED MOTOR KLUB 

Aftensmad fredag og lørdag 
den 14/15. april 2018: 

Fra kl. 18.00 hhv. Lasagne og 
Hakkebøf med tilbehør. 

Pris 50,- pr person. 
Bestilles hos Susanne på: Tlf. 
5355 6315 senest torsdag d. 

12/4 kl.18 
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