
                   Reglement for 4x4 offroad på Allingåbro Motor Festival 2020 
 
Grundet generelle skærpede sikkerhedskrav fra myndighederne, omkring afholdelse af Allingåbro Motor 
Festival og herunder 4x4 offroad, vil der være adgang på banen til at køre 4x4 offroad, for indregistrerede 
biler og der må også komme Ræsere (Extreme 4*4 biler) men det er et krav at de kan eller er godkendt i 
Dasu eller toyota4wd club, læs regler på  https://www.toyota4wd.dk/2018/02/01/sikkerhedsregler-2014/ 
 
Ved ankomst vil i få tildelt en pit plads af vores officials, evt. trailere vil blive anvist en særskilt parkering i 
nærheden af pitten, da der er begrænset plads i pitten. Hver pit har et pit nr., samme nr sætter vi på bilen, 
så vi kan se hvor i ligger. 
I jeres pit, skal i have en presenning placeret under bilen, i tilfælde af olie eller brændstof lækage. 
 I må kun medbringe det brændstof i pitten, der kan være i tanken på bilen og max 25 l i en godkendt dunk 
eller Jerry Caine i pitten. 
 
I bilen skal der være en fastspændt 2 kg pulverslukker, som skal være let tilgængelig for chaufføren. 
Der skal være monteret bjergningsøje både for og bag på køretøjet og kunne klare 2x bilens vægt. 
Brændstoftank må ikke placeres i kabinen eller motorrum. Tanklåg skal være tæt. 
Batteri skal være fastspændt, og polerne skal være isoleret. Batteri med væsker må ikke være i 
førerkabinen, medmindre det er i en lukket kasse. 
Bilens motor skal kunne slukkes fra førersædet, når chaufføren er fastspændt i selen. 
 
Al kørsel i pitten og uden for banen, skal foregå i gå tempo og max 10 km i timen, og med størst mulig 
hensynstagen til publikum. 
Når pitten forlades efter løbet, skal jeres pit plads, forlades som da i modtog den, dvs. affald, presenning og 
andet, skal i tage med retur. 
 
                                                                                                                                                              AMF 2020 Vel mødt 

 

 

https://www.toyota4wd.dk/2018/02/01/sikkerhedsregler-2014/

