Græsted Hill Climb
5. juni 2022
Slutinstruktion nr. 1

1. juni 2022

Velkommen til Græsted Hill Climb 2022.
Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under løbstilladelse R22-029, af Politiet
under J-nr. 0900-50163-00043-22 og 0900-50163-00048-19 og af Gribskov kommune J-nr.
20220045.
Gennemførelse af vores løb har kun været muligt med stor opbakning fra såvel Gribskov
Kommune, den lokale politimyndighed samt gruppen bag Græsted Veterantræf (www.gvtf.dk)
Vi kan præsentere et felt med 34 deltagere, og du kan se dit startnummer i deltagerlisten.
Vi håber at denne slutinstruktion giver svar på de fleste spørgsmål.
Ellers er du velkommen til at kontakte Uffe Madsen eller Finn Kristensen på telefon eller mail.

Adgang til ryttergård og trailerparkering
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Af hensyn til teknisk kontrol skal du senest kl. 07.30 søndag morgen være i ryttergården, som
har indgang fra Holtvej Nord til lille grusvej (Ørbakkevej)
Se ovenstående oversigt over Græsted veterantræf.
Deltagere, som kommer med løbsbil på trailer, læsser bilen af i ryttergården og derefter kører
man trailer til trailerparkeringen, lige ved indkørslen på grusvejen ved vores ind/ud kørsel.
Trailerne stilles på skrå op mod Ørbakkevej (se ovenstående oversigt)
Kun løbsbiler, servicebiler samt evt. vogntelt kan placeres i ryttergården.
Servicebiler bedes stillet på langs ud mod indhegningen i ryttergården, og telt og racer foran
denne.
I får vejledning derom, når I ankommer lørdag eftermiddag eller søndag morgen.
Overnatning i campingvogn eller telt skal ske på Veterantræffets campingplads. Der er adgang
til fine toiletfaciliteter og vogne tilsluttes el. Priser (Campingvogn med el kr. 400,- Telt uden el
kr. 200.-)
Campingområdets indkørsel sker fra indkørsel Syd eller Nord.

Underlag under bilen i ryttergården
Der skal være underlag under deltagerbilen i ryttergården. Enten tæt presenning eller
oliesugende måtte.

Teknisk kontrol og licens kontrol
Foretages i ryttergården mellem kl. 07.00 og 09.00.
De tekniske kontrollanter går rundt på pladsen, og kan kendes på at de bærer en orange HMS
vest.
Når du har påsat numre og reklamer på din bil og placeret det udleverede orange ark i forruden
som tegn på, at du er klar, kan du få din bil kontrolleret.
Fremgangsmåde ved teknisk kontrol og licenskontrol: (venligst overhold rækkefølgen)
1. Startkortet medbringes til løbet i udfyldt stand (medsendes denne slutinstruktion).
2. Ved sekretariatsteltet får du udleveret startnummer, reklamer og orange papirark.
3. Når startnummer og reklamer er monteret på begge sider af bilen og det orange ark i
forruden, vil den tekniske kontrol kontakte dig. Godkendelsen påtegnes startkortet.
4. Efter teknisk godkendelse henvender du dig ved sekretariatet, hvor der skal forevises
vognbog, kørekort, licens, registreringsattest (evt. attest for rallysyn) og forsikring på
bilen. Husk at medbringe disse dokumenter.
Godkendelsen påtegnes startkortet.
Efter teknisk kontrol og dokumentkontrol er der kaffe og rundstykke til alle
deltagere.
5. Vognbogen opbevares i sekretariatet indtil løbet er afsluttet, hvorefter du får den
udleveret mod aflevering af underskrevet ”Tro og Love Erklæring”.
6. Til hver deltager udleveres program, 2 adgangsbånd til Græsted Veterantræfs område
samt en Logo sticker til din bil.
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Tidsplan

Praktiske oplysninger omkring afvikling
Prøveskitse
Med denne slutinstruktion medsendes prøveskitse.
Gennemkørsel
Der køres 1 prolog på ruten søndag morgen.
Der køres 2 trænings gennemkørsler på tid.
Deltagerne er opdelt i 4 startgrupper. Udkald til start foregår gruppevis i ryttergården, og
deltagerne starter i den rækkefølge, som fremgår af medsendte startliste. Husk altid din
startgruppe, og hvilken deltager, du starter efter – så kan det ikke gå helt galt.
Efter prøvens gennemkørsel samles gruppen ved mål og kører samlet retur på ruten.
Efter frokostpausen køres 3 gennemkørsler – alle 3 gennemkørsler er tællende til det samlede
resultat.
Udkørsel til start foregår fra ryttergården ad Ørbakkevej (se rutebeskrivelserne). Derfra lines op
til start.

Side 3

Græsted Hill Climb
5. juni 2022
Husk at når du færdes på den offentlige vej, så SKAL du køre efter færdselsloven og skilte.
Efter løbets afslutning
Efter løbets afslutning skal alle deltagende biler forblive i ryttergården, indtil resultatet er
godkendt.
Såfremt en deltager fjerner bilen fra ryttergården inden resultatet er godkendt, vil den
pågældende blive udelukket og den opnåede placering slettes.
Fremvisning af alle vores racervogne.
Efter løbets afslutning, skal vi fremvise vores racervogne på den store ring (se oversigtskort). Vi
kører samlet derover fra ryttergården præcis kl. 17:00
Vi har 1 time til at vise publikum vores flotte biler i en lang ”slange” i inder kanten af den store
ring.
Vinderne vil få overrakt præmier ved opkørsel på den store Monte Carlo rampe og pågældende
ejer får mikrofonen til at fortælle lidt om sin bil.
Forsikringsforhold
Såfremt en deltager under hastighedsprøven forvolder skade på tredjemands ejendom, pålægges
der deltageren en selvrisiko på kr. 2.500,00.
Oprydning efter løbets afslutning
Når ryttergården forlades, skal pladsen være ryddet og alt affald skal lægges i de opstillede
affaldssække eller containere.
Mad og drikke under eventet
Lørdag den 4. juni kl. 19.30 har vi fælles spisning i Frikirken/Mosteriet, skråt overfor
ryttergården, for dem som er til stede fredag aften og har tilmeldt sig.
Der vil blive serveret Forloren hare med tilbehør samt dejlig is dessert.
Derudover kan der købes diverse mad og drikke på Græsted Veterantræfs store område.
Toilet faciliteter
Der er gode toiletfaciliteter på hele træffets område
Sikkerhed
Vores ryttergård ligger indenfor indhegningen, som overvåges af vagter om dagen og
hundepatruljer om natten
Uffe Madsen
Løbsleder (OF324)
uffemgcc@gmail.com
Mobil nr. 4036 3175

Finn Kristensen
Teknisk Kontrolchef (OF364)
Event koordinator
F.kristensen@youmail.dk
Mobil nr. 2113 3186
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