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Bliv Dansk Mester i Djævleræs 2019
Slip din indre fartdjævel løs, når du kører det kendte Djævleræs og på sammen tid blive Danske Mester 
i Djævleræs. Her kan du afprøve dine fartkundskaber og på samme tid være med i et sjovt race, hvor du 
både får lov til at køre bilen og sidde som Co-driver. 
Adrenalin og benzin er drivkraften, og man mærker uro i højre fod, mens man venter utålmodigt på start- 
signalet. Sekundet efter brøler bilerne afsted og det gælder om at komme først mod svinget forude.

Vi har i år lavet fire afdelinger samt en finale.  
Som minimum kører hvert team (2 personer) 6 heat á 4 omgange.

4 heat i alm. Djævleræs biler og 2 heat med en teambuilding bil. Teambuilding bilen drejer til venstre, når 
du drejer til højre på rettet, så I er tvunget til at finde nøglen til kommunikation og samarbejde i denne 
anderledes form for teambuilding.

Hvem af jer der kører bilen og hvem der er co-driver, er helt op til jer som et team.

-  VELKOMMEN TIL EN OPLEVELSE I OVERHALINGSBANEN -
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Tid og sted
Lokation : Saltoftehus – Saltoftevej 7 – 4470 Svebølle

Tidspunkt : Kl. 11.00 til 16.00 alle datoer

Datoer : 1. afd. lørdag d. 6. april 
  2. afd. lørdag d. 11. maj 
  3. afd. lørdag d. 20. juli 
  4. afd. lørdag d. 24. august

  Finale lørdag d. 12. oktober
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Sådan foregår det
 
Der er til hver afd. plads til 25 hold, hvor de bedste 5 hold fra hver afd., 
går videre til en final afd. Det er alle heat i en afd. der lægges sammen 
for, at finde et vinderhold på dagen.

Der bliver trukket lod om hvilken bil man kører i til hvert heat. 

 
Pokal til de 3 første, samt pengepræmier: 
- 1. plads kr. 10.000,- kontant 
- 2. plads kr.   8.000,- kontant 
- 3. plads kr.   5.000,- kontant

Vinderne af finalen kan kalde sig  
Danske Mestre i Djævleræs 2019

Pris    

1.499,-
pr. person
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Praktiske informationer
 
Påklædning
Deltagerne skal have almindeligt afslappet tøj og bløde sko på, 
der kan tåle at blive beskidt. Ønsker et team kørerdragt, kan 
de lejes for kr. 99,- pr. stk og skal bestilles minimum 3 uger før.

Filmoptagelse
På dagen vil der blive filmet. Dette vil muligvis blive brugt til 
reklame i fremtiden. Det er muligt selv at filme med kamera i 
bilerne. Dette er dog på eget ansvar.

Bilen
Man har IKKE betalt for en bil, men man låner den. Hvis man 
ødelægger bilen, er det ikke sikkert man får en ny stillet til rå-
dighed. Dog hvis vi mener man ikke selv er skyld i at bilen er 
gået i stykker, vil man kunne fortsætte i en anden.

Antal deltagere
Max 25 teams af 2 personer pr. afd., dog kræves min. 15 teams pr. afd. før den bliver afviklet.

Vigtigt
Det er vigtig at alle deltagere har 
eller har haft kørerkort til alm. bil. 

Alle deltagere skal tegne en forsik-
ring igennem Motorsport For Alle 
(MFA) til kr. 100,- 
Forsikringen gælder et kalender år 
fra den dato den tegnes.

2 0 1 9
DM



ronnie@racingfactory.dk

facebook.com instagram.com youtube.com

Bestil på
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