Förarkurs banracing 2018 (ej formelbil).





Plats: Karlskoga Motorstadion, Tidtagningstornet
Datum: lördag 7 april kl 09.00 – 18.00
Licensklass: Du erhåller efter godkänd kurs intyg för att söka debutantlicens racing
Minst 12 deltagare, först till kvarn… Anmälan senast 20 mars 2018

Upplägg: Kursen består av ca 4 timmar teori och 4 timmars praktik. Utbildningsmaterial ingår
i kursavgiften.
För att vara bättre förberedd: Gå till www.sbf.se klicka på ”racing” och ”regler” studera sen
”Gemensamma regler alla sportgrenar” och ”Racingreglementet”: Viktigaste bitarna i
Gemensamma reglerna är kapitel G 2.1, G 2.4 och 10, det som handlar om miljö och flaggor.
Och i Racingreglerna: Kapitel 5.8 – 5.19 och kapitel 6, Tävlingsbestämmelser och
Kommunikation med tävlande.
Att ta med sig till kursen: Noteringshäfte och penna, en bil att köra med (standardbil eller
racingbil). Hjälm, handskar samt skor av racingmodell, alternativt gymnastikskor. Använd
gärna bomullskläder och undvik fleece och nylon.
Anmälan: Anmälan görs genom att du sätter in kursavgiften som är 2 800 kr på PG 60445822 SO/KMF eller swishar summan till 123 2316 891 Scandinavian Open/KMF. Glöm ej skriva
namn och att det gäller banracingkurs.
Maila oss sedan dina personuppgifter: Förnamn, efternamn, fullständig adress,
personnummer och mobilnummer. Anmälan är bindande.
Legends Cup har en sponsor som betalar en del av avgiften för de förarna. Det innebär att
förare som skall köra Legends Cup betalar 1400 kr för kursen.
Kursavgift + mail med personuppgifter = giltig anmälan för kurs!
Fika, Lunch: Kaffe förmiddag och eftermiddag samt dagens rätt ingår (meddela oss om du är
allergisk mot någon mat).
Kom ihåg: Plocka ur lös utrustning ur bilen, samt höj lufttrycket en aning. Ta bort ev takräck
osv.
Vägbeskrivning: I Karlskoga på E18 finns en stor rondell, följ skyltarna ”Motorstadion”. (mot
Filipstad).
Ev hotellbokning: Om du vill boka rum ringer du till: Hotell Alfred Nobel 0586-364 40 eller
titta på www.karlskogamotorstadion.com för förslag om annat boende.
Bekräftelse: Om du inte får plats meddelas du snarast. Någon vecka före kursstart får du en
påminnelse om kursen.
För mer information Tel 0586 – 150 10
Tony Jacobsson, Mail kga.motorforening@telia.com

