
Hill Climb Kursus 

Lørdag den 22. april 2023 afholdes der Hill Climb kursus på Køreteknisk Anlæg i Kolding. 

Hvis du vil have licens til at køre Hill Climb i 2023, har du her muligheden for at gennemføre både 

den teoretiske del og praktiske del og afslutte dagen med udstedelse af licens. 

Der vil ikke blive afholdt licenskurser i forbindelse med Hill Climbs i 2023.  

Der er plads til max. 20 deltagere, og dagen afholdes primært for deltagere, som skal have licens, 

men hvis der er plads, er ”gamle” kørere også meget velkommen til både at få genopfrisket teorien 

og efterfølgende få banket lidt rust af bilen på banen. 

Adressen på KTA Kolding er: Vranderupvej 15, 6000 Kolding. Se evt. www.kta-kolding.dk. 

Deltagelse i dagens kursus koster kr. 1.000,00, som kan indbetales på MobilePay nr. 830939, 

Program for dagen er følgende: 

Senest kl. 09.00 er der 

ankomst til banen, som er 

åben fra kl. 08.30. 

Bilen, du kører i, må meget gerne være den bil, som du vil bruge til Hill 

Climb, men anden bil vil også være mulig at anvende. 

Det er et krav, at bilen er synet og på nummerplader, eller rallysynet og med 

prøvenumre. 

Fra kl. 09.00 til 10.00 Du får udleveret et startnummer, der skal påsættes bilen. 

Din bil vil blive gennemgået af vores tekniske kontrol på samme måde, som 

den vil blive gennemgået ved vores løb. 

Og i sekretariatet vil vi gene se dit kørekort og registreringsattest på din bil. 

Har du allerede licens, skal det også fremvises. 

Samtidig er der tid til en kop formiddagskaffe med rundstykke. 

Fra kl. 10.00 til 11.30 I teorilokalet vil vi gennemgå banen, hvordan den bygges op med 

markeringer, chikaner, flag, flagposter og procedure omkring start og mål. 

Fra kl. 11.30 til 15.00 Vi triller ud på banen og kører den igennem i samlet flok. 

Derefter parkeres bilerne ved banen og hver enkelt deltager får nu banen for 

sig selv én ad gangen med en enkelt baneomgang. 

Når alle er kommet igennem, vil vi gentage øvelsen, denne gang med 2 

baneomgange og dermed mulighed for højere hastighed – men stadig under 

fuld kontrol. 

Der vil blive gennemført flest mulige starter, og omkring kl. 13 er der indlagt 

en pause, hvor der serveres sandwich. 

Fra kl. 15.00 til 16.30 Vi vil give en meget overordnet indføring i bestemmelser og regler for 

historisk motorsport og hvor du kan finde mere information om emnet. 

Herefter vil vi se på sammensætningen af klasser og tekniske reglementer 

med krav til bilernes opbygning og sikkerhedskrav til både fører og bil. 

Der bliver serveret kaffe under gennemgangen. 

Kl. 16.30 – 17.00 Afslutning med udlevering af kursusbeviser, der giver mulighed for at indløse 

R-3 licens og dermed deltage i Hill Climb og Klubrally. 
 

Tilmelding til kurset sendes på mail til Uffemgcc@gmail.com, med oplysning om deltagerens navn 

og adresse, fødselsdato, telefonnummer samt mærke, model og reg.-nummer på bilen. 
 

Den 26. januar 2023 

HMS Hill Climb Gruppe 

Uffe Madsen 
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