Jæren Dragrace klubb inviterer til testdager på hjemmebane
24-25 juli 2021
Etter stor etterspørsel fra førere har vi gleden av å annonsere at vi kjører i gang to dager med
testkjøring på hjemmebane. Dette blir NONPREP test for både SL og Dragrace. (Test innebærer at det
kjøres kun EN OG EN bil over banen på likt)
Vi har begrenset antall plasser så her blir det første mann/kvinne til mølla. Vi har valgt å holde
kostnadene nede for å få dette til så det blir litt annerledes i år. Får vi ikke nok påmeldte ser vi oss
nødt til å avlyse evt øke påmeldingsavgift i samarbeid med påmeldte.

Påmelding:
Påmelding skjer ved å sende e-post til Veronica på veronica@jdrk.net med følgene informasjon:
Fører:
Telefon nummer:
Kopi av evt vognlisens og førerlisens for 2021:
Team medlem navn og telefon nummer:
Bil merke og modell:
Det er VELDIG viktig vi får navn og telefon nummer til alle som skal inn på området med tanke på en eventuell
smittesituasjon.

Påmeldingsavgift: 1200,- inklusiv 2 teammedlemmer
Ekstra teammedlemmer: 200,Strøm 100,Vipps: 109021
Kontonummer: 3205 24 36388
NB dette inkluderer ikke lisens avgift

Påmeldingsavgiften må være betalt for gyldig påmelding og vi ber dere om å behovs vurdere
antall team medlemmer. Smertegrensa er 4 stk per team.
Skriv gjerne i påmelding om du har betalt for strøm og ekstra team medlemmer og om du
bruker vipps eller bank.

Lisenser:
OBS NYHET: Engangslisens for både Street Legal og Dragrace test kjøpes digitalt og skal ikke betales
til klubben.
Årskontroll for Dragrace biler kan tas på området denne helgen da må årskontrollskjema fylles ut –
fotograferes med mobil og legges ved som vedlegg til engangslisens når denne kjøpes digitalt.
https://www.bilsportlisens.no/
Pris engangslisens Dragrace test: 500,Pris engangslisens trening Street Legal: 100,-

Har dere problemer med kjøp/forståelse av engangslisens så hjelper vi dere på plassen
Alle må gjennom teknisk godkjenning før trening/test
Mer info om teknisk finner du på www.bilsportboka.no

Depot:
Det blir lagt opp begrenset med strøm i depot. Så er ønskelig at de som har muligheten for eget
aggregat tar med dette.
Det blir muligheter for overnatting fra fredag 23 juli og eget depot kart vil bli lagt ut/sendt til dere på
forhånd slik dere vet hvor dere skal stå.
Det blir ikke matservering på området.

