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Sikkerhedsregler 

• Kørsel der er til fare for en selv eller andre, medfører 
bortvisning. 

Ansvarserklæring 
• I forbindelse med denne event, accepterer jeg med min 

underskrift nederst på siden, følgende erklæring: 
Regler og sikkerhedsinstruktion 

• Jeg accepterer og erklærer mig indforstået med gældende 
regler og sikkerhedsinstruktioner. 

• Min deltagelse i arrangementet sker på eget ansvar 
• Jeg er bekendt med de risici der er i forbindelse med at 

deltage. 
• Overholder jeg ikke sikkerhedsinstruktionerne og 

kørerreglementet er jeg indforstået med at det kan det 
medføre bortvisning og udelukkelse fra yderligere deltagelse 
i arrangementet. 

• Der vil i ovenstående tilfælde ikke blive kompenseret 
økonomisk eller på anden vis, lige som det ikke vil ske 
tilbagebetaling af deltagergebyr. 

• Føreren skal have gyldigt kørekort, være ædru og ikke 
påvirket af medicin eller euforiserende stoffer. 

• Starteren er den øverste chef på banen. 
• Officials anvisninger skal altid følges. 
• Opvarmning af dæk skal udelukkende foregå i startområdet 

før banen. 
• Dækafbrænding eller stillestående brænder medfører 

øjeblikkelig bortvisning. 
• Tidtagningsudstyret er ufejlbar. 

Kørerreglement for danske indregistreret biler 
• Bilens totalvægt må ikke overstige 3500 kg. 
• Bilen skal kunne køre med tændt kørelys for og bag. 
• Kun den tilmeldte fører kan køre på banen. 
• Styrthjelm skal være ECE godkendt og anvendes inden 

indgang til startområde. 
• Under break out tiden gives en advarsel og derefter er det lig 

med diskvalifikation af løbet, hvis break out overskrides igen. 
• Ingen olie og væske spild overhovedet fra bilen. 
• Al kørsel skal foregå med minimum 3-punkts sikkerhedssele. 
• Vinduer skal være oprullet og soltag skal være lukket under 

racet. 
• Ingen løse genstande i bilen. 
• Batteriet skal være fast monteret. 
• Ingen slanger/ rør med væsker må ikke forefindes inde i 

kabinen, dog undtaget til bilens varmeapparat. 
Tillæg til biler uden plader eller udenlandske biler 

• Brandsikre handsker og køredragt skal være godkendt (FIA 
8856-2000, 8855-2000, SFI 3.2, ISO6940) og anvendes inden 
indgang til startområde. 

Kørerreglement motorcykler 
• Motorcyklen skal kunne køre med tændt kørelys for og bag. 
• Kun den tilmeldte fører kan køre på banen. 
• Styrthjelm, køredragt (heldragt eller jakke og bukser), 

handsker og støvler skal være ECE mærket og godkendt til 
motorcykel, og anvendes inden indgang til startområde. 

• Under break out tiden gives en advarsel og derefter er det lig 
med diskvalifikation af løbet, hvis break out overskrides igen. 

• Ingen olie og væske spild overhovedet fra motorcyklen. 
• Batteriet skal være fast monteret. 

Færdsel på eget ansvar 
• Jeg færdes på eget ansvar over alt, herunder i både pit og på 

og ved banen mv. 
Ting og personskader  

• Jeg påtager mig det fulde ansvar for enhver skade jeg måtte 
påføre personer og skader på andres ejendom eller 
materialer, grundet hensynsløs eller uforsigtighed fra min 
side. 

• Jeg påtager mig det fulde ansvar for personskader på mig 
selv, herunder piskesmæld skader og andre skader.  

• Jeg påtager mig det fulde ansvar for tingskader, som jeg selv 
måtte forvolde, herunder skader på banen og/eller banens 
faciliteter. 

• Jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på de 
motorkøretøjer jeg bruger ved arrangementet. 

• Jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på mine øvrige 
ejendele, herunder bil mv. 

• Jeg kan ikke gøre krav gældende mod RACEDAYS.DK, eller 
andre involverede for evt. skader som jeg måtte blive påført. 

Skader eller bortkomne personlige ejendele 
• Jeg er selv ansvarlig for alle mine ejendele. Ingen andre kan 

drages til ansvar for tyveri eller bortkomne genstande. 
Personlig tilstand  

• Jeg lider ikke af nogen sygdomme, herunder epilepsi, 
diabetes eller anden sygdom der kan have indflydelse på min 
evne til at køre i forbindelse med arrangementets afvikling 

• Jeg har ikke indtaget medikamenter, alkohol eller andre 
rusmidler, der kan influere på min kørsel. 

Foto og film materiale 
• Jeg giver hermed min tilladelse til, at RACEDAYS.DK frit kan 

anvende alt foto og film materiale taget i forbindelse med 
RACEDAYS.DK event, også i markedsførings og 
reklameøjemed i original eller manipuleret stand. 

 
Underskrift 
Jeg bekræfter endvidere med min underskrift, at jeg er 
myndig, har gyldigt kørekort og har læst ovenstående. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dato & underskrift: ________________________________________________________ 
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