Munkebjerg Hill Climb
9. August 2020

Slutinstruktion nr. 2
Velkommen til Munkebjerg Hill Climb.
Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union. Ligeledes af Syd-Øst Jyllands
Politi og Vejle Kommune.
Gennemførelsen af løbet sker i tæt samarbejde med Munkebjerg Hotel som velvilligt
stiller arealer og bygninger til rådighed for os, ligesom Hotellet sørger for forplejning af
deltagere og officials dagen igennem.
Vi kan præsentere et flot felt med 81 deltagere. Du kan se dit startnummer i
vedlagte startliste.
Vi håber at denne slutinstruktion giver svar på de fleste spørgsmål. Ellers er du
velkommen til at kontakte løbsleder eller andre officials.

Program
Lørdag den 8. August
Løbscentrum, Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
07.00
09.00
09.15
10.00
16.00
19.00
20.00

Teknisk kontrol og licenskontrol for sprint og Hillclimb åbner
Teknisk kontrol og licenskontrol lukker
Førermøde for Sprint
Munkebjerg Sprint 1. start
Munkebjerg Sprint Slutter
Aftenbuffet på Munkebjerg Hotel
Præmieoverrækkelse for Sprint ved aftenbuffet Munkebjerg Hotel

Søndag den 9. August
Løbscentrum, Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
07.00
08.00
08.15
08.30

Dokument kontrol og teknisk kontrol for Hillclimb åbner.
For deltagere der ikke har været til kontrol Lørdag.
Dokument kontrol og teknisk kontrol for Hillclimb lukker
Offentliggørelse af startliste
Førermøde. Alle deltagere skal møde i løbscentrum til
førermødet.
Der køres ikke prolog.

09.00-10.30
10.40-12.10
12.20-13.50

1. Tidtagning
2. Tidtagning
1. Heat

14.00-15.30
15.40-17.10
17.30
18.00

2. Heat
3. Heat
Offentliggørelse af resultat
Præmieoverrækkelse i Ryttergården.

Brug af åben ild forbudt
Brug af åben ild på løbsområdet forbudt. Det gælder overalt på græs, fast og løst
underlag. Ingen grill i ryttergården, desværre.
Adgang til ryttergården v. Munkebjerg Hotel (løbscentrum)

Specielt for dette års Munkebjerg Hillclimb er at vi gennemfører arrangementet i
henhold til de begrænsninger der er gældende d. 9. august for udendørs forsamlinger.
Vi ved endnu ikke om vi må være 100 eller 200 personer samlet i ryttergården.
For at holde os under det givne antal, vil ryttergården være spærret af for publikum og
vi uddeler ved dokumentkontrol armbånd svarende til det antal der er tilladt at
forsamles på løbsdagen d. 9. august . Med armbånd kan man frit bevæge sig ud og ind
i ryttergården. Uden armbånd ingen adgang til Ryttergården.
Der er adgang til ryttergården fra fredag d. 7. august kl 16.00
Vi har således samme ryttergård til begge løbsdage, sprint d. 8. og hillclimb d. 9. august.
Der kan ikke foretages afspærringer eller opsætning af telte før man møder med
deltagerbilen i ryttergården. Kun løbets officials kan foretage afspærringer og
inddeling af ryttergården.
Autocampere og servicevogne kan ikke køres ind i ryttergården idet vi kun råder
over selve parkeringsområdet til 81 biler.Af og pålæsning af deltagerbiler må ikke
foregå i ryttergården, men på offentlig vej eller på trailerparkeringen.
Små autocampere og servicevogne kan placeres på den bagerste Hotel-P-plads.

Trailerparkering :
Bjerresminde, Sønderskovvej 4, Andkær, 7080 Børkop
På anvist areal.
Der må ikke parkeres trailere på Hotel Munkebjergs parkeringsområder,
på parkeringspladserne på Munkebjergvej, og i ryttergården v Hotellet.
Trailere der parkeres der vil blive transporteret til Trailerparkeringen på ejerens
regning.
Teknisk kontrol, Dokumentkontrol, startkort og startnumre er gældende for Munkebjerg
Hillclimb og Munkebjerg Sprint.

Teknisk kontrol og dokumentkontrol Søndag 9. August
Løbscentrum, Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
for ca. 30 deltagere som ikke kører sprint lørdag.
Foretages i ryttergården mellem kl. 07.00 og 08.00.
De tekniske kontrollanter går rundt på pladsen, og kan kendes på at de bærer orange
vest. Husk orange seddel i forruden når du er klar.
Sprint deltagere og Hillclimb deltagere der har været til teknisk kontrol og
dokumentkontrol Lørdag d 8/8 skal ikke gentage processen.
Fremgangsmåde ved teknisk kontrol og licenskontrol:
1. Startkortet medbringes til løbet i udfyldt stand. Bilede er unødvendigt.
2. Ved sekretariatet på P-pladsen får du udleveret startnummer, reklamer og et
orange A4 ark.
3. Når startnummer og reklamer er monteret på bilen og det orange ark placeret i
forruden, vil den tekniske kontrol kontakte dig. Godkendelsen påtegnes
startkortet.
4. Efter teknisk godkendelse henvender du dig ved sekretariatet, hvor der skal
fremvises vognbog, kørekort, licens, registreringsattest (evt. attest for rallysyn)
og forsikring på bilen.
Godkendelsen påtegnes startkortet.
Efter teknisk kontrol og dokumentkontrol kan der købes kaffe og rundstykke i caféen
i ryttergården.
5. Vognbogen opbevares i sekretariatet indtil løbet er afsluttet, hvorefter du får den
udleveret mod aflevering af ”Tro og Love Erklæring” ( side 2 startkortet).
Det er vigtigt, at ovenstående rækkefølge holdes.
Reklamestreamers
Munkebjerg Hotel / Casino streamers monteres på forskærmene
Praktiske oplysninger omkring afviklingen:
Deltagerne bliver kaldt til oplining i ryttergården ca. 10 biler ad gangen ved udkald i
højttalere. Derefter køres efter pacecar samlet i roligt tempo til start, hvor der lines op.
Indkørsel til ryttergård sker direkte efter mål.
Din pacecar gruppe fremgår at startlisten.
Der vil være udkald af pacecargrupperne i ryttergården.
Når din gruppe kaldes ud, kører du frem og afventer afgang fra ryttergården.
Efter løbets afslutning
Efter løbets afslutning skal alle deltagende biler forblive i ryttergården, indtil resultatet er
godkendt.

En deltager, som fjerner bilen tidligere, kan blive udelukket og den opnåede placering
slettes.
Forsikringsforhold
Gennem DASU er der tegnet obligatorisk forsikring, som dækker skade på personer og
tingskade på andres ejendom.
I forbindelse med tingskade er der en selvrisiko på kr. 2.500,00, som pålægges
skadevolderen.
Oprydning efter løbet
Da vi møder stor velvilje og imødekommenhed fra Hotellet er det vigtigt, at vi efter løbet
forlader pladsen i en pæn og ordentlig stand, så vi kan komme igen til næste år. Husk
derfor at samle alt affald m.m. sammen og lægge det i skraldespandene eller tage
det med dig, inden du forlader pladsen.

Vel mødt !
Søren Duun
Løbsleder
Mobil nr. 2174 6866
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