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VEJLEDNING I KRAV TIL KØRERE OG BILER TIL RALLYSPRINT 
 

 

 

Kære Alle 

 

Det lader til, at der er en hel del VAS’ere der skal i gang med at køre sprint i 2017 – og så må vi da også lige 

have et lille skriv med vejledning i de mest almindeligt stillede spørgsmål: 

 

Hvilken licens skal 1. køreren have? 

Minimum en R2-licens. Man kan få R2-licens ved at have gennemført minimum 4 åbne klubrally/klubrally 

Light-løb inden for den seneste periode på 3 år. Der skal fremsendes en ansøgning, hvor ansøgeren skal udfylde 

hvilke løb, man har gennemført, og denne skal underskrives af klubben.  

 

Ansøgningen kan findes på dette link  

 

https://app.box.com/s/0eq5khyeqgia5mct98zhuimhefmb2enr 

 

Den kan sendes (hb@vikingautosport.dk) eller afleveres til Henriette, som vil underskrive den (hvis den 

selvfølgelig er korrekt ) 

 

Herefter indsendes den til DASU på dasu@dasu.dk, og så kan licensen R2 bestilles under licensbestilling på 

DASUs hjemmeside. (se eventuelt særskilt vejledning herom). 

 

Hvilken licens skal 2. køreren have? 

2. kørere kan deltage i rallysprint på en R3 licens og endagslicens og højere licenser.  

 

Hvad er kravene til kørernes sikkerhedsmæssige udrustning? 

 FIA godkendte hjelme eller tidligere FIA godkendte hjelme med national forlængelse, se 

tidligere tillæg 10.  

 FIA godkendte flammehæmmende køredragter. Godkendelse skal fremgå af broderet mærke 

i dragten, kun FIA Standard 8856-2000 er gældende. 

 FIA godkendt balaclava, sko, strømper og for 1. køreren er også krav om FIA godkendte 

handsker. 

 

Hvad er kravene til bilen? 

 Vognbog 

 Registreringsattest (Rallysynsattest hvis registreret på løse prøvemærker. Dokumentation for 

konstruktive ændringer, såfremt bilen IKKE er rallysynet – det forudsættes dog, at det er 

meget få ikke rally-synede biler, der kan køre sprint). 

 Original homologeringsattest. 

 Advarselstrekant 

 Nødhjælpspakke minimum indhold som Falcks nødforbindingskasse 

 Sideruder forsynet med antisplint-film i henhold til reglement 2 punkt 253.11 

 Sikkerhedsbur overholder reglement 2 pkt. 253.8 eller vognbog fra før 1995 

https://app.box.com/s/0eq5khyeqgia5mct98zhuimhefmb2enr
mailto:dasu@dasu.dk


 

 

 Seleknive  

 1 Håndslukker i henhold til reglement 2, 253.7.3.  

  FIA godkendte H-seler (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)  

  FIA godkendte sæder (Nationalt gyldig: 10 år fra fabrikationsdato)  

 


