
 

  

Inbjudan till Lastbilsdragracing 2 Juni 2018 

  

  

  

Arrangör: DRC Ljusdal  

Plats: Fönebasen/ Färila Raceway      
Info: http://www.drcljusdal.se  

Telefon under tävling: 070-5435540  

 

Tävlingsledning  

Tävlingsledare:   Thomas Lindkvist 070-640 01 77  

Säkerhetschef:  TBA  

Teknisk Chef:  Per Bengtsson 

Tidtagningschef: Björn Sjöberg  070-543 55 40 

Banchef:  Micke Gustafsson 

DepåChef:  TBA 

Mediaansvarig:  TBA 

Tävlingssekreterare: Susanne Sjöberg 

Miljöansvarig:  Jan-Erik Klingh 

Starter:   Fredrik Berbres 

 

Tävlingens art: 

Dragracing över 1/4mile (402,33m) för tunga lastbilar och pickups. Bracketreglementet kommer att tillämpas 

med i handikappstart i alla klasser utom Open. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Nitroz 

Motorsports nationella tävlingsbestämmelser. Hjälm och heltäckande klädsel obligatoriskt! 

 

Miljö:  

Olje och vätskeläckage får ej förekomma från tävlingsekipagen!  

Miljöreglementet gäller under tävlingen. Om ev. spill är av större art, kontakta omedelbart depåvärden.  

Totalt miljöansvar krävs!  

  

Ansvar:  

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk.  

Arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under 

tävling drabbar deltagaren.  

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes 

personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin 

verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.  

  

  

http://www.drcljusdal.se/
http://www.drcljusdal.se/


 

Klasser :  Work Truck: Ta din arbetsplats och kom och ha roligt en helg!  

  

                 Open: Fri trimning! Ingen viktbegränsning så länge det “ser ut” som en Tung lastbil  

  

                 US Truck: Amerikanska Trailerdragare  

  

                 Veteran: 1985 och äldre  

                   

                 Pick-up: Lite mindre truck, men kan vara fränare... 

        

                  

 

Truckmeet: 

 

Utställning. Kom och visa upp din Truck! Träffas och umgås med likasinnade. 

  

  

Tävlingsnummer:  

För alla fordon gäller:  

Startnumret ska sitta på båda sidor och på framruta eller dyl. och vara väl synligt, även på långt håll. Penna för 

att skriva på glas finns att låna. 

Det går jättebra att använda bilens registreringnummer (3 siffror) som startnr. 

Tävlingsledningen avgör alltid om tävlingsnumrets form och färg är godtagbart.  

  

Bana:  

Banan är 402.33m med 600m bromssträcka. Returbana finns.  

Avfarter finns räknat från mål(402m) vid 200m, 1500m. På returvägen är det 50 Km/h som gäller.  

 

Tidtagning:   

Tidtagningen mäter 4 decimaler. (Reaktionstid, 60 fot tid, fart & tid 201m samt 

fart & tid 402 m)  Tidkort finns att hämta vid tidtagningen efter avslutad repa.  

 

Anslag:  

Efter avslutad kvalificering kommer stegarna att anslås på tidtagningsvagnen därefter råder en protesttid på 30 

min.   

Resultatlistan anslås efter avslutad eliminering. Resultatlistan är att betrakta som fastställd 30 min efter att den 

undertecknats och anslagits.  

Tidsplan:  

Fullständigt schema kommer att sättas upp på anslagstavlan i depån i samband med tävlingen.  (som 

kan ändras vid behov).   

Fredag 1/6  

Anmälan öppen   16.00 – 22.00  

Sekretariatet öppet  19.00 – 21.00  

Besiktningen öppen   17.00 – 21.00  

Depå öppen   

Lördag 2/6  

16.00 – 22.00  

Depå öppen   07.00 – 22.00  

Anmälan öppen   07.00 – 11.00  

Sekretariatet öppet  08.00 – 16.00  

Besiktningen öppen   07.00 – 12:00  

Förarmöte   09:00  

Kvalificering   10.00 – ca 15:00  

Eliminering  ca 15:30 –  ..-..  

Prisutdelning  

  

Direkt efter avslutade finaler  

 



 

Startavgift: 

Samtliga klasser: 400kr inkl. Licens. 1 förare + 1 mek ingår 

Teamkort:  

Extra teamkort beställt vid anmälan: 100 kr. 

Extra teamkort som köps på plats: 150 kr.  

Max 5 st. /team  

   
El:  

Det finns möjlighet att köpa el på tävlingen, 240V/250kr/dag och 400V/500kr/dag.  

Krav på jordfelsbrytare. El-etikett ska fästas på sladd, fusk med el medför avstängning från tävlingen. Elverk 

får ej användas mellan 22.00-07.00 då Depåtystnad råder!  
  

  

Anmälan:  

Anmälan är öppen från 9/5 till Fredag 1/6 och görs via http://www.drcljusdal.se eller på tävlingsdagen på 

plats. 

  

  

Betalningsmetoder:  

Faktura:DRC Ljusdal postar faktura, betala fakturan, skriv ut kvitto på inbetalningen och ta med kvittot till 

tävlingen. Det ska vara betalt innan tävling. 

Inbetalning via BG 446-1455: märk inbetalningen med namn och personnummer. Anmälan 

är bindande!  

   

Regn:  

Vid regn eller annan orsak som medför att tävlingen inte kan genomföras avlyses tävlingen. 

Anmälningsavgiften kommer då inte att återbetalas.  

 

Priser:  

Pokaler till ettan och tvåan i alla klasser.  
Endast prisutdelning vid fullföljd elimineringskörning i en klass. Vid avbruten eliminering, typ vid regn, 

sanering eller andra omständigheter delas EJ några priser eller pokaler ut i de klasser som inte är slutkörda ända 

till final.   

 

Depå:  

Depåvärdar kommer att finnas och leda er på plats i depån.  

I depån gäller gånghastighet.  

Nattvakter kommer att finnas.  

Depåtystnad kl. 22 - 07  

 

Rökning inom depåplatserna är förbjuden.  
  

Publikcamping: 

Möjlighet till camping finns, i mån av plats, för 150kr natten. El ingår ej. Bokas via Thomas på 070-640 01 77 

eller på plats. 

 

Grillning:  

Grillning i depån under pågående tävling samt i närheten av brandfarlig vätska är förbjuden.  
  

Bränsle:  

Vid påfyllning av Bränsle skall det ske med största försiktighet.  

  

Brandsläckare:  

Samtliga team skall ha en brandsläckare på minst 6 Kg väl synlig i fordonets närhet.  

  

Dragfordon:  

Förutom tävlingsfordon får endast dragfordon framföras i depå. Dragfordon får endast framföras av körkorts- 

eller licensinnehavare. Dragfordon får endast användas till att dra/bogsera tävlingsfordon, all annan 

http://www.drcljusdal.se/


användning är ej tillåten. Förare är direkt ansvariga för olycka eller annan händelse som leder till skada på 

person eller egendom inom området.  

  

Kommunikationsradio:  

Kommunikationsradio för röstkommunikation inom teamet är tillåtet i alla klasser. Radion skall vara av 

godkänd typ av Svenska Post och Telestyrelsen. Kommunikationen får inte användas för att samla data, 

påverka körningen eller utföra någon kontrollfunktion. Om kanalintrång sker på tävlingsledningens 

frekvenser ska teamet byta frekvens.  

  

Vägbeskrivning:  

Tävlingen hålls på Färila Raceway, (Fönebasen, bana H), skyltat från Färila. 

Utförligare vägbeskrivning finns på http://www.drcljusdal.se  

 

Särskilda bestämmelser:  

Arrangören förbehåller sig rätten att göra varje ändring i denna inbjudan som kan föranledas av påbud från 

domare, myndigheter eller markägare samt dikteras av säkerhetsskäl eller Force majeure.  

  

Personuppgiftslagen:  

I samband med er anmälan till Lastbilsdragracing 2018 godkänner ni också att namn på förare/stad/klubb och 

bil får publiceras i press/media och på Internet.  

  

Frågor besvaras av:  

Tomas Lindkvist  070-640 01 77  

Mikael Gustavsson  070-365 41 34  

Björn Sjöberg 070-5435540 Tidtagning & Anmälan  

 

Mail: info@drcljusdal.se  

Välkomna!  

DRC Ljusdal  

  

Ändringar:  

Utgåva/datum  Ändring  

B0.1 2018-05-03 Beta för genomläsning och godkännande  

B0.2 2018-05-03 Lite korrigeringar efter samtal med Thomas 

1 2018-05-08 Mer korr efter samtal med Thomas 

  


