
!                     
København S, den 6. november 2014 !

Slutinstruktion 1 !
Tak for jeres anmeldelse til Viking cup 4 - FINALEN – 2014 – lørdag den 9. november 

2014 !!
Løbet er godkendt af DASU under løbstilladelse nr. 845 
og af Nordsjællands Politi jr. nr. 0900-50163-00124-14 !
EVENTUEL teknisk kontrol foregår i gården ved Pedersholm, Roskildevej 163, 3600 
Frederikssund. Vores klubhus (Pedersholm) er rallycentrum på hele dagen. !
Jeres mødetid er 45 minutter før jeres starttid, som fremgår af vedhæftede deltager. Eventuel 
teknisk kontrol vil være åben fra kl. 11:45. Efter teknisk kontrol køres der til Park Fermé bag ved 
klubhuset, se vedlagte kort for indkørselsvej – og bemærk, at den tidligere indkørsel nu er spærret. !
Deltagerliste, hvoraf starttidspunkt fremgår, er vedhæftet. !
Efter eventuel teknisk kontrol er der licenskontrol i klublokalet. Sekretariatet åbner 11:45.  !
Der er gratis kaffe og sodavand kan købes til billige priser.  !
HUSK, at dette løb også er finalen i turnering. Der vil derfor være præmieoverrækkelse i de 
enkelte klasser og til den generelle vinder umiddelbart efter protesttidens udløb. Der vil udover 
pokaler også være enkelte præmier, som fordeles efter ”Viking Cup-præmiesystemet”, som er 
tilfældig udvælgelse !
Det vil IKKE være muligt at købe mad i løbet af dagen – MEN vi foreslår, at vi spiser sammen efter 
løbet, således at der bestilles pizza-mad fælles, men for egen regning. !
Trailer, servicevogne og ledsagerbiler skal parkeres på området Pedersholmparken, Centervej i 
industriområde syd, Se kort!!  !
Biler med manglende registreringsattest nægtes start. !
Tilmelding er åben frem til først bils start. !
Startkort er vedhæftet og kan medbringes udfyldt. Ellers kan det udleveres i sekretariatet. !
 

Vel mødt. 
Løbsledelsen. !!



!  !!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trailer parkering

Klubhus, Licenskontrol & 

Indkørsel til 



!
             Startkort / ID-Card                     Start no. !

!
Viking Cup 4 – 9/11-14 

       
         !!
    !

 

 Underskrift / Signature            Underskrift / Signature 

!

!

!

1. kører / Driver 2. kører / Co-Driver
Navn / Name Navn / 

Name
Nationality Nationality

Licence Licence

Køretøj / Car
Mærke/Make Model

Årgang / Year Reg.nr / 
Licen.

Stel / Chassis Homolog.

Vognbog Group / 
Class

!
Frikøbte Reklamer !!!!

Sign.

!
Ønsker om yderligere frikøb: !!!!

Sign.

!
Start nr. / Reklamer godkendt !!!!

Sign.!
Tidskontrol

!
Støjmåling godkendt

!
Personlig udrustning

!
Turbo godkendt!!!!!

Tid

!!!!!
Sign.

!!!!!
Db

!!!!!
Sign.

!!! !!!!!
Sign.

!!!!!
Sign.



!!!!!
Tro og Love Erklæring 

Undertegnede 1. kører i 

erklærer herved på tro og love, 

S æ t  X  ( k u n  é t ) :  

� at hverken jeg eller mit servicemandskab eller andre personer tilknyttet 
mit hold har forvoldt skade på 3. mands person og/eller ejendom i dette 
arrangement. 

� at jeg eller mit mandskab eller personer tilknyttet mit hold har forvoldt 
en eller flere skader på 3. mands person og/eller ejendom, og jeg 
forpligter mig til hurtigst muligt og inden arrangementets afslutning at 
henvende mig i sekretariatet for udfyldelse af skadesrapport. 

� at jeg ikke er sikker på, om jeg (vi) har forvoldt skade på 3. mands 
person og/eller ejendom, og jeg forpligter mig til hurtigst muligt og 
inden arrangementets afslutning at henvende mig i sekretariatet for en 
nærmere undersøgelse af sagen. 

Startnr.  Licensnr.    
  

Navn:       
  

Dato:   Underskrift:    
  

Vognbogen udleveres i sekretariatet mod aflevering af dette startkort 
!

!
Teknisk kontrol godkendt

!
Dokument kontrol godkendt

!
Start Parc Fermé ind!!!!!

Sign.

!!!!!
Sign.

!!!!!
Tid

!!!!!
Sign.



Hvis I er udgået under løbet, skal I drage omsorg for, at startkortet og denne erklæring 
afleveres i sekretariatet inden I kører hjem. 

Hvis I har forvoldt en skade, skal I udfylde og underskrive en skadesanmeldelse, der  
afleveres til løbsledelsen. 

Undladelse heraf vil medføre indberetning til DASU.


