
Så nærmer tiden sig med hastige skridt, hvor I skal indhylde 

Allingåbro i Røg og larm, det bliver kanon. 

 

Hvis I sørger for tørvejr, garanterer vi for at det bliver en super fed dag. 

Ankomst via Hovedgaden i Allingåbro, her vil I blive modtaget i vores entre gate, hvor jeres navn står 

på en liste og I får udleveret to entre armbånd pr. team, og skal I bruge flere, er det op med læderet og 

betale fuld pris, sølle kr.150. Flere af jer har tilmeldt flere biler i samme navn, det må I selv udrede i 

indgangen.  

 

Et kort stykke efter indgangen, ligger jeres pitt på højre hånd, hvor I vil blive anvist en plads af Tina 

Riis, som de fleste kender fra tidligere år. Hun vil forsøge at få jer pakket godt sammen, så der er plads 

til alle. Vi er presset pladsmæssigt, så alle trailere skal køres ned på en plads der ligger for enden af 

drifting pladsen - der vil være skiltet dertil. Tina syner jeres biler, og samtidig skal I skrive under på en 

ansvarserklæring. 

 

Der er ingen tilmeldingsgebyr til dette arrangement. Til gengæld får I to entrebilletter, der forpligtiger 

jer til at tage jeres brugte dæk med hjem igen og ellers rydde pænt op i jeres pitt inden afgang hjem. 

Desuden forventer vi, at I prioriterer, at hjælpe os med at få kørt noget publikum igennem, og give vo-

res gæster en fed oplevelse. Kan I se der er kø med publikum, vil vi meget gerne have at I hjælper med 

at få dem ekspederet, inden I kører med jeres mekanikere familie el.  

Banen er ikke så stor, men nok til at I kan give publikum en fed tegn til starteren. 

De der ikke er så øvede opfordrer vi ligeledes til at begrænse 

sig til 3-5 omgange, så alle kan få flest mulige ture på banen, 

og hjælper vi/I hinanden med at holde flow i banen så jeg sikker på, at I får jeres lyst styret. 

Vi vurderer hurtigt hvilke biler publikum får den fedeste oplevelse. Vi vil derfor tilstræbe at sætte dem 

i de biler hvor vi kan garantere den bedste drift oplevelse på denne bane. 

Der er ingen konkurrencer, alligevel har vi lavet nogle pokaler til de 3, der gør det bedst over hele da-

gen, samt 1 for det fedeste drift show. 
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Der er ingen konkurrencer, alligevel har vi lavet nogle pokaler til de 3, 

der gør det bedst over hele dagen, samt 1 for det fedeste drift show. 

Banen er overskuelig, så vi har ingen flagdommere - så hold øje med 

hinanden.  

Vi har to mand til at stå ved indgangen og to ved udgangen til banen. 

Når I kører ud fra banen, står der en der vil modtage hjelmen fra passa-

geren, så I skal lige stoppe og levere hjelmen ud til ham. Så kommer 

den retur til starten.  

Publikum kan I tage med ud i pitten og sætte af der.  

Såfremt I får henvendelser i pitten fra publikum om en tur, håber vi, at I 

vil sende dem ind til os for at købe en billet, så I herved støtter arrange-

mentet, da der nu ikke er et tilmeldingsgebyr.  

Velkommen Driftere! Husk masser af benzin og 

masser af dæk, det gode vejr, det gode humør, og 

husk det er kun for sjov det hele. Der er 3 pokaler 

på dagen. 

 

Håber I alle er frisk på at lave en fælles brænder 

lige efter præmieoverrækkelsen kl. ca. 18.00, så er 

det alle biler ind på banen og brænde dæk.   

Vi har endnu ikke de samme miljøkrav som i Fredericia. Hvis vi opfører os pænt og rydder op uden at 

lave for meget oliesvineri, håber vi, at vi undgår det i tiden fremover også. Vi ser derfor gerne, at I 

medbringer olieabsorber, kost og skovl, samt en presenning under bilen i pitten. Det vil være godt, hvis 

vi skulle blive tjekket. HUSK også en brandslukker. 
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