
Info til drifterne – Velkommen til Allingåbro Motor Festival 2018 

NYT NYT - Læs OG forstå hele indholdet, da der er kommet flere opstramninger, som 

følge af myndighedernes krav og interesse for arrangementet 

Ankomst: I skal køre ind via Hovedgaden i Allingåbro. Her vil i blive modtaget i vores entre, hvor i får 

udleveret 2 armbånd pr. deltager. Jeres navn står på deltagerlisten i indgangen. 

Skal i bruge flere end disse 2 armbånd er det 150kr pr mand, som også fås i indgangen. 

Kom i god tid. Alle skal være inde på området inden 09:00! Der kan forventes kaos på indfaldsveje og i 

indgangen, så kom i god tid. 

Pitten: Et kort stykke efter indgangen, ligger jeres pit på højre hånd. Her skal i finde Tinna Riis eller 

Flemming Rosborg som vil anvise jer en plads. Begynd IKKE at stille op, før i har talt med dem! Vi har igen i 

år fået indskrænket pladsen, så vi er mere presset end forrige år. 

Trailer skal køres væk fra pitten. Der er to områder tiltænkt dette. Men det får i anvist på dagen. 

I pitten skal i indskrænke jer så meget som muligt. Der er ansat 3 meter pr deltager i bredden. 

Vi ser helst ingen busser/lastbiler da dette tager meget plads i pitten. Der er afsat 3 meter i bredden pr bil, 

så har i en 12 meter lang bus, skal der holde 4 biler foran denne! Så lån/lej en autotrailer til denne dag. 

Hvis i ikke kan leje en autotrailer og derfor kommer i busser eller lastbiler, SKAL vi vide dette inden, da der 

skal mærkes op til disse. Vi skal ligeledes vide hvilke deltagere der skal holde foran.  

Dette skal meddeles SENEST onsdag d. 16. maj til Flemming Rosborg på enten 28444305 eller via Facebook. 

Er det ikke aftalt inden, skal busser/lastbiler køres om på trailerparkering. 

Licens: Grundet myndighedernes stigende interesse og skærpede krav har vi indgået samarbejde med 

Motor Sport Sønderjylland og DASU omkring eventet.  

Derfor skal du have en grundlicens ved DASU. Dit licensnummer skal oplyses ved tilmelding og kortet skal 

medbringes til AMF ’18. Du kan tegne licens ved DASU/MSS eller ved Drifting @ the mill den 5. maj/7. april. 

Har du spørgsmål til licens er du velkommen til at kontakte Jakob Søndergaard på 40500047 

Tilmeldingsgebyr: Dette er et gratis event og i får to indgangsbilletter til årets Motor Festival. Til gengæld 

skal i lave et fedt show for vores publikum, tage jeres affald og dæk med hjem, rydde op efter jer selv, og så 

forventer vi at jer med bur vil tage vores passagerer med ud og køre. 

Passagererture: Der kan købes billetter ved tribunen ved indkørslen til banen. Dette skal ALLE! Grundet 

forsikring er der ikke noget der hedder mekaniker ture desværre. Men vi gør det kun for jeres skyld, hvis nu 

uheldet sku være ude. Derfor skal de også forbi teltet og op med muldvarpen. 

Af samme grund skal alle passagerer sættes ind i bilen ved line-up. Ser vi nogle der kommer om i line-up 

med to i bilen bliver de bedt om at stige ud af bilen og om i køen.  

Prisen for en tur på banen er 300kr, som deles ligeligt (150kr/150kr)mellem AMF og deltager. Dette dækker 

forsikring, hjelm og hjelmhue. 

Banen er ikke så stor, men publikum kan helt sikkert få en god oplevelse. Der køres i 8-tal og i skal give folk 

min. 3 omgange, og skulle i ske og give dem ekstra hører i sikkert ikke noget for det.  

Efter endt tur, skal i lige holde stille på vej ud og vores official vil tage hjelmen og ligge tilbage til starten.  

Publikum må i meget gerne sætte af i pitten, så vi undgår prop.  

Efter afslutning kan indkørte billetter indløses i billetsalgs teltet.  

  



Teknisk kontrol: Teknisk kontrol er opsøgende, så hvis i ser Flemming eller Jakob gå rundt, så bliv gerne 

ved bilen. Ellers opsøg dem, så vil de komme og kigge bilen igennem. Ved teknisk kontrol deles bilerne op i 

to klasser: Med og uden bur. Biler uden bur må ikke have passagerer med. 

Alt det andet: 

Der er ingen konkurrence, dog har vi pokaler til de tre bedste, samt dagens fedeste show.  

Der vil være dækapperat samt kompressor til rådighed. Husk de brugte dæk skal med jer hjem. 

Medbring kattegrus, brandslukker (synlig i hver pit) og et underlag til pitten så vi også får lov at låne 

pladsen i 2019. 

Kørsel fra 10:00 til 18:00. Førermøde på banen kl. 9:30 - med navne afkrydsning! 

INGEN PITBRÆNDER!!! Pit brænder gir kørselsforbud! 

 

Velkommen driftere! Husk masser af benzin og masser af dæk, det gode vejr, det gode humør og husk at 

det kun er for sjov det hele  

Håber alle er friske på at lave en fælles brænder lige efter præmieoverrækkelsen ca. kl. 18, så alle biler ind 

på banen og brænde dæk! 

 

Teknisk reglement: 

Bilen skal være i forsvarlig stand. Rustproblemer, bremser osv skal være i orden 

Bur er ikke et krav, men anbefales. Bur laves efter DASU reglement 253 

Batteri skal være fastspændt og + polen skal afdækkes. Er batteri i kabine skal det være i en kasse eller 

være et GEL batteri 

Sæde(r) og H-sele(r) skal være forsvarligt sat fast og må ikke sidde løst. Standard seler ikke tilladt 

Hovedafbryder skal være monteret. Også til udvendig slukning af bil. Denne skal selvfølgelig være 

funktionsdygtig 

Der skal som minimum være en 2kg brandslukker i bilen som fører kan betjene 

Trækkroge skal markeres tydeligt 

Hjelm, lange bukser, langærmet trøje og fastsiddende sko er påkrævet.  Altså ingen kørsel i t-shrit og 

træsko! Køredragt er anbefalet 


