
    

 

 

 
 
 
Slutinstruktion 1 John Frederiksen Rally Roskilde 21. september 2019 

 
 
Kære deltager 
 
Tak for din anmeldelse til John Frederiksen Rally Roskilde, lørdag den 21. september 2019. 
 
Første deltager starter kl. 12.00 
Dit startnummer fremgår af deltagerlisten. 
Startrækkefølge er i henhold til seneste seedningsliste 
 
Konkurrencen er godkendt af DASU, godkendelsesnummer 104.  
Politiets tilladelsesnummer: 1200-50163-00073-19 
 
Licenskontrol åbner kl. 06.30  
 Forudbestilte madbilletter til aftensmad i udleveres ved licenskontrol. 
 Udlevering af rutebog fra kl. 06.30 mod kvittering. 
  Startnummer og rallyplade afhentes i licenskontrol. 
 Der vil være små startnumre til notebilerne. Disse skal sættes i foruden (øverste højre hjørne). 

Mødested for licenskontrol og udlevering af gennemkørselsmateriale er:  
 
Dyrskuepladsen, Darupvej, 4000 Roskilde 
 
Trailerparkering:  Overfor Dyrskuepladsen, følg skilte. 
 
Teknisk kontrol:  På servicepladsen – Darupvej i telt (se kort) 
  
Teknisk kontrol åbner kl. 07.00 - servicefolk må præsentere bil og udstyr. 
 
I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk kontrol, licenskontrol og gennemkørsel. 
Vi opfordrer jer til at sprede jer, så vi undgår køer. HUSK AT UD FYLDE VEDHÆFTEDE 
STARTKORT OG LÆG DET I BILEN TIL TEKNISK KONTROL. Tracking system: Der skal 
monteres trackingsystem i alle biler. Trackingsystemet kan afhentes i sekretariat på 
Dyrskuepladsen fra kl.07.30. I skal selv montere det.  
 
Deltagere, der ikke har servicefolk til at køre bilen til teknisk kontrol skal oplyse deres 
startnummer ved licenskontrol. Så kommer teknisk kontrol til bilen. Husk at gøre den klar 
(tøj, papirer m.m.). 



    

 

 

Tankning: Der skal tankes i tankzone ved Dyrskuepladsen. 
 
Grill: Det er forbudt at grille andre steder end i grillzonen. Der er opsat pølsevogn på 
servicepladsen. 
 
Præmieuddeling: Sker kl. 21.00 i Roskilde Hallernes Restaurant, Møllehusvej 15, 4000 
Roskilde. Her er også mulighed for at bade. 
 
Ændring i forhold til tillægsregler: 
 
På grund af for store udfordringer med tidtagningen har vi valgt at slette SS 10.  
Prøverne bliver derfor som følger: 
SS 1+5 Dyrskuepladsen  4,3 km asfalt rundbane 
SS 2+6+9 Valore  7,07 km asfalt gennemgående 
SS 3+7 Magleskov  5,7 km asfalt gennemgående 
SS 4+8 Skee  17,4 km asfalt rundbane 
 
SS 8 Skee er Power Stage 
 
Husk at rette prøvenumre i forhold til den offentliggjorte video. 
 
Gennemkørsel af prøverne kan foregå i tidsrummet fra kl. 7:00 til 11:00. Vore officials arbejder i 
samme tidsrum med opsætning af prøverne, så tag hensyn til dem – og til alle andre i øvrigt – 
under gennemkørslen. Modkørsel forbudt! 
 
Før-start parc fermé (TK 100) skal tilkøres senest 10 min. før jeres starttid.  
 
Mobile Pay: ASKH har Mobile Pay nr: 42846 
 
Dommere: 
 
Dommere i løbet er Linda Schrøder og Hans Jørgensen 
 
Kørerkontakt: Peter Bentsen 21 27 94 20 
 
Hilsen 
 
Løbsledelsen 
 
Lene Jørgensen 
21 65 26 09 
loejtegaard@mail.tele.dk 
 


