Munkebjerg Sprint 8.8. 2020 og Munkebjerg Hillclimb 9.8.2020
Slutinstruktion 3
Kære Deltagere.
I dag har regeringen udmeldt at forsamlingsbegrænsningen ikke hæves til 200 men forbliver 100
personer i en forsamling.
Jf. tidligere offentliggørelser i tillægsregler, slutinstruktion 1 og slutinstruktion 2 har vi fra starten
taget højde for at det kunne ske.
Jeg vil derfor blot kort ridse op hvad betydning det har for dig, din 2. kører og dit team.
Ryttergården er afspærret. Det er en forsamling og alle der har adgang til ryttergården får
armbånd, og kan frit gå ud og ind. Vi uddeler 100 armbånd således:

Lørdag d. 8/8 er der tilmeldt 50 deltagere til Munkebjerg Sprint. Så ved dokumentkontrollen får
hver kører 2 armbånd. Det ene til køreren, det andet til 2. kører, mekaniker eller gæst.
Publikum har ikke adgang til ryttergården. Men med armbånd kan man gå ud og ind i
ryttergården.
Søndag d. 9/8 er der tilmeldt 80 deltagere til Munkebjerg Hillclimb. Så ved dokumentkontrollen får
hver kører og 2. kører 1 armbånd.
Dvs. at mekanikere, teammedlemmer og gæster har ikke adgang til ryttergården.
Er du alene eller med en 2. kører er det jo ikke noget problem. I kan begge komme i ryttergården.
Men har du teambil, mekaniker m.v. skal du ikke køre servicevognen ind i ryttergården.
Vi tillader til gengæld at du servicerer udenfor Munkebjerg Hotels område. Det er altså ikke
tvunget at service skal foregå i ryttergården.
Jeg håber du ser mulighederne i dette.
Deltagerbilen bliver ud kaldt fa ryttergården, og når det sker skal du være der !
Aftenmiddagen lørdag d. 8/8 er under Munkebjerg Hotels forsamlingsregler, som tillader 500
personer i salen hvor vi er ca. 170.
Så der er ingen restriktioner. 1 billet er der til hver tilmeldte bil.
Næsten alle deltager, det glæder vi os over.
Kom i god til begge dag, så vi kan få det til at glide let.
Vel mødt!
Hilsen
Søren Duun, HMS
Løbsleder

