
   
  

Slutinstruktion 1 

Strib, den 20. juni 2021 

Kære deltager 

Tak for din anmeldelse til Sydjysk Rally, lørdag 
den 26. juni 2021. Første deltager starter kl. 12.01 
Dit startnummer fremgår af deltagerlisten. 
Startrækkefølge er i henhold til seneste 
seedningsliste og løbsledelsens skøn. 
 
Konkurrencen er godkendt af DASU og  
Politiets journal nr.: 3300-50163-00076-21 
 
GMK byder velkommen med rundstykker og kaffe 
fra kl. 07.30 ved licenskontrol. 
 
Ekstra plads til service 
Hvis du har behov for mere plads end standard på 
8 x 6 meter, skal du indsende dine ønsker til 
Vivi.b@outlook.dk senest onsdag den 23. juni 
 
Adgang til Serviceplads 
Fredag er det muligt at stille op fra kl. 16.00 
Port lukkes kl. 21.00. Herefter ingen adgang. 
 
Lørdag er der ikke adgang for notebiler, trailer og 
andre køretøjer, der ikke er tilmeldt. 
Bil skal læsses af trailer udenfor serviceplads. 
Der er portvagt 
 
Mødested for licens- og teknisk kontrol er  
Korskro Motorsportscenter 
Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg 
 
Al indkørsel skal ske fra vest 
Se detaljer på oversigtskort 
 
Forsikring 
Selvrisiko udløses ved større skader på andres 
ejendom. Selvrisiko er kr. 2.500,- og deles 50/50 
imellem arrangør og skadevoldende deltager. 
 
I bestemmer selv rækkefølgen af teknisk kontrol, 
licenskontrol og gennemkørsel. 
Vi opfordrer jer til at sprede jer, så vi undgår køer. 
Kontrol skal være afsluttet kl. 11.00 
 
Licenskontrol åbner kl. 07.30  
Her vil ske kontrol af: 

• Fyldestgørende oplysninger 

• Betaling for ekstra serviceplads 

• Føreren er i besiddelse af kørekort 

Her udleveres: 

• startnumre og MRS-streamer  

• 4 Kontrolkort 

• Rutebog  

 
 

Teknisk kontrol åbner kl. 08.00 - servicefolk må 
præsentere bil og udstyr. De tekniske kontrollanter 
har en neon-gul jakke/vest på 
 
Teknisk kontrol:  
På servicepladsen – kontrollanterne går rundt på 
pladsen, hjælp dem ved at sætte skiltet ”vi er klar 
til teknisk kontrol” i frontruden. 
 
Tracking system:  
Der skal monteres trackingsystem i alle biler. 
Trackingsystemet skal afhentes i HQ og I skal 
selv montere det. Se nærmere instrukser  
 
Test af rødt flag: 
Der vil ske test af procedure for rødt flag, når I 
holder klar til start efter TK 100 
 
Tankning: Der kan tankes i tankzone eller hos 
Shell Korskro, hvor der er V-Power. Der er tillagt 5 
min til tankning (fremgår af rutebog og tidsplan)  
 
Gennemkørsel af prøverne kan foregå i 
tidsrummet fra kl. 7:30 til 11:30 undtaget Korskro 
banen. Officials arbejder i samme tidsrum med 
opsætning af prøverne, så tag hensyn til dem og til 
alle andre i øvrigt. 
Under gennemkørsel er modkørsel forbudt ! 
 
Det er tilladt at gå rundt på Korskro-banen fra kl. 
07.00 indtil kl. 11.00 
 
Noter er på www.minirallysyd.dk og du skal selv 
skrive ud hvis du vil bruge dem. 
 
Før-start parc fermé (TK 100) skal tilkøres senest 
10 min. før jeres starttid. Vi skriver IKKE i jeres 
kontrolkort, men fører en kontrolliste med jeres 
ankomsttider. 
 
Ændring af rutebog 
Det har desværre været nødvendigt at ændre 
prøven Lille Darum – alternativet var at slette den. 
 
Side 1, 2 og 3 skal erstatte: 
Side 18 og 19 – fortsæt rute i rubrik 15 side 20 
Side 40 og 41 – fortsæt rute i rubrik 15 side 42 
 
Det har konsekvens i forhold til udleverede noter 

Se www.minirallysyd.dk for løbende info 

 

Arne Pagh 

mailto:Vivi.b@outlook.dk
https://minirallysyd.dk/onewebmedia/2021_filer/Korskro%20situationsplan.pdf
https://www.dasu.dk/media/35998/kap-5-bestemmelse-for-tracking-01062021.pdf
http://www.minirallysyd.dk/
http://www.minirallysyd.dk/


   
  

 

Slutinstruktion 1 

 

 

Afvikling af Korskroen 
som rallyprøve 
 
 
Måltiden tages 2 meter efter udkørsel 
fra banen på den smalle vej 
 
Ved STOP får i oplyst jeres tid for start 
og mål, som andre rundbaner 
 
Hvis der opstår ”trængsel”, sendes I til 
Parc Ferme og får tid senere. 
 
 
 
Hvis der er behov for at stoppe prøven, 
kan prøvechef give rødt flag 
 
Der gives ikke omstart 
 
 
 

 
 

 
 
Start 
 
Deltagerne lines op ved startstedet ”først” på det 
faste underlag. 
 
Starteren står på repos lige ud for dommertårn, 
med godt udsyn 
 
Armen i vejret betyder ”klar til start”  
 
Efter få sekunder startes med flag 
 
Fotocelle registrerer starttiden 
 

 
  



   
  

 

Slutinstruktion 1 

Udfletning 
 
Der står en række kegler tæt på hinanden så de ”viser vej” 
De kan stå på kurben eller lige udenfor 

 

 
 
 

Mod mål 
 
Der står en række kegler tæt på hinanden 
så de ”viser vej” 
 
Nogle langs autoværn før vej 
Nogle langs bagkant af vej og ud på banen 
 
 
Kan være suppleret med kegler, der ligger 
ned og ”peger” mod vej 
 

      
 

 
Tiden tages 2 meter fra banen på den 
smalle vej 
  



   
  

The car is ready - paper and personal protective equipment is ready  
You put this note on the windshield and stay right near 

Bilen er klar - papir og personligt sikkerhedsudstyr ligger klar  
Du sætter denne seddel i forruden og opholder dig lige i nærheden 

Vi er klar til 
Teknisk kontrol 

 
 
 
 

• Vognbog 

• Registreringsattest - rallysyn 

• Homologeringsattest 

• Styrthjelme og HANS 

• Undertøj, køredragt, sko, handsker 

Hvis vi ikke lige er her, træffes vi på  

 


