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Bliv Dansk Mester i Djævleræs
Så er det nu du har chancen for at afprøve dine fartkundskaber og på sammen tid blive Dansk
Mester i Djævleræs, hvor du både er kører og co-driver sammen med din makker, som et team.

- VELKOMMEN TIL EN OPLEVELSE I OVERHALINGSBANEN -
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Program
Kl. 08.40 - 08.45

Velkomst v/Ronnie Bremer

Kl. 08.45 - 08.55

Instruktion og gennemgang af banen

Kl. 08.55 - 09.00		

Holdinddeling og omklædning

Kl. 09.00 - 14.45		

Djævleræs i 5 biler á 2 personer pr. heat

Kl. 14.55 - 15.00

Præmieoverrækkelse

Kl. 15.00				

Afslutning
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Tid og sted
Dato

: 20. oktober 2017 (fredagen i efterårsferien)

Tidspunkt : Kl. 9 til 15 (mødetid kl 8.30)
Lokation

: Nisseringen - Gambakkevej 14 - 4684 Holmegaard v/Næstved
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Pris

Pris

1.495,-

Prisen inkluderer:
- 1 bil pr. team (2 personer på et team)
- Hvert team kører min. 4 heat á 5 omgange

pr. perso
n

- Går man videre til kvart-finalen, kørers der 2 heat á 5 omgange
- Går man videre til semi-finalen, kørers der 2 heat á 5 omgange
- Går man videre til finalen, kørers der 2 heat á 5 omgange med tralier/campionvogn

Vinderne kan kalde sig Danske Mestre i Djævleræs
Pokal til de 3 første, samt pengepræimer:
- 1. plads 5.000,- kontant
- 2. plads 3.000,- kontant
- 3. plads 2.000,- kontant
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Praktiske informationer
Bil
Bil bliver stillet til rådighed, men ødelægger man den selv, er det os der vurderer om der bliver
stillet en ny bil til rådighed. Bliver der ikke stillet en ny bil til rådighed, er det slut ligesom i rigtige
racerløb. Er det ikke jeres skyld, stiller vi en anden bil til rådighed.

Påklædning
Deltagerne skal have køredragt på. Man må godt kommer med en selv, men I har også mulighed
for at købe en team dragt med eget design, eller vælge en standard for kr. 499,- pr. stk.
Der kan også lejes en for kr. 99,- pr. stk.
Vi sørger for lån af hjelm, hjelmhue og nakkekrave, men i er også velkommen til at bruge jeres
egen hjelm. Dog skal vi godkende den først.
Man accepterer med sin tilmelding, at bære div. sponserlogoer på køreudstyret og bilerne.

Roller
Man kører 2 personer i hver bil, og skiftes til at være fører og co-driver.
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Filmoptagelse
På dagen vil der blive filmet. Dette vil muligvis blive brugt som reklame i fremtiden.
Det er muligt selv at filme med kamera i bilerne, men dette er på eget ansvar.

Regler
Der køres efter regler, og følger man dem ikke, vil man få sort flag. Får man 2 sorte flag, er det
slut for dagen.
Der vil være gennemgang af reglerne på dagen, så alle kan få en god oplevelse.

Tilskuere
Djævleræs er et lukket arrangement men det er muligt at tage venner og familie med, hvis de
gerne vil opleve dig bag rattet i et race.
Der kan købes en let forplejning på banen.

Vigtigt
Det er vigtig at den der kører har eller har haft kørerkort til alm. bil.
Hver kører skal tegne en forsikring igennem Motorsport For Alle (MFA) til 150 kr.
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Bestil på

www.djævleræs.dk

facebook.com

instagram.com

youtube.com

