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Infobrev förare 

 
Max 1 servicefordon/startande får köra in i depån och ska ha bilpass-depå för 
att komma in. Buss över 7 meter minst 3 folkracebilar intill sig. 

OBS! Depåplats för stora servicefordon, först till kvarn! 
 
All camping som innebär övernattning både på campingfältet och i depån, 
betalar campingavgift 100 kr/natt. 
El tillhandahålles INTE varken på camping eller i depån. 
 
Camping sker på campingfältet och betalas i Race Office. 
Det går inte att förhandsboka campingplats. Vill man boka plats till andra så 
måste man betala för dessa platser när man kommer. 
Elverk får användas, dock INTE på natten mellan kl 23-05!! 
 
Toaletter och duschbod kommer att finnas i anslutning till fältet/campingen. 
 
All infart sker via infarten till Tosselilla / depån. 
 
All avlastning av folkracebilar sker i avlastningszonen 
(direkt till höger när ni svängt av riksväg 9/19) 
och därefter körs släpvagnar ut på anvisad parkering 
 
Träning erbjuds för anmälda förare, onsdag 3/8 kl 10-12 (ej obligatorisk) 
Endast för förare som anmält sig och betalt startavgift. 
kostnad: 100kr för 2 varv (inkl startvarv) 
Kan köpas i Race Office och även nere vid banan. 
 
Depån är öppen för biltrafik (endast servicebil med bilpass och folkracebil) 
tisdag kl 18-22, onsdag kl 8-22, torsdag/fredag kl 6-22, lördag kl 6-. 
Övrig tid parkering på fältet. 
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Entré kostar 80kr/dag eller 200kr för alla dagar. 
 
Förare anmäler sig i Race Office-boden på fältet och där löser man ev extra 
entréarmband, betalar ev camping, får bilpass till servicebilen. 
Förare får köpa 2 st extra entréband för 150kr/st (gäller 3 dagar) 
 
OBS!!! ARMBAND SKA SITTA PÅ armen när ni går/kör in 
 
Frukostbullar med pålägg och kaffe kommer att säljas i depåkiosken 
torsdag, fredag och lördag kl 7-10. 
 

Vid frågor kontakta kansliet på tel: 0417-10027 kl 8-12 


