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TRACKDAY PÅ STURUP RACEWAY! 
 Den 3:e september slår vi Audi entusiaster upp portarna till Sturup Raceway och bjuder 
härmed in Dig till en härlig dag med massor av bankörning! Vi kör efter SBF reglemente och 
förarlicens Racing krävs. För dig som ännu inte tagit licens ger vi möjlighet till att pröva på 
det här med bankörning med så kallad ”Pröva på licens”.  
 
Vi kommer att köra dagen med uppdelning i 2 grupper. I grupp 1 är det besiktigade gatbilar 
med godkända gatdäck och i grupp 2 kör bilar med båge och där kommer det vara tillåtet med 
slicks. 
 
Preliminärt schema:  
08:00-09:00 Incheckning. Vi ber er vara så tidiga som möjligt för att underlätta för våra funktionärer.  

08:00-09:15 Besiktning. Obligatorisk besiktning av alla bilar.  
09:30-09:50 Förarmöte. Obligatoriskt. Utan förargenomgång kommer du inte ut på banan.  
Här får du veta allt om dagen och kan ställa frågor.  
10:00-11:30 Bankörning licensierade förare.  
11:30-12:00 Bankörning ”Pröva på”.  
12:00-13:00 Lunch. Enklare förtäring finns att köpa.  
13:00-14:30 Bankörning licensierade förare.  
14:30-15:00 Bankörning ”Pröva på”.  
15:00-17:00 Bankörning licensierade förare.  
18:00 Grindarna stängs för dagen.  
(Vi reserverar oss för ändringar)  

Fler nyheter, överraskningar och info kring detta event hittar du på www.audiclubsport.se !  
 
Vi har tillstånd från Svenska Bilsport Förbundet och Polisen. Vi använder oss av inhyrda 
flaggvakter. Rescue bil, bärgare och ambulans finns på plats.  
Vi kör denna dag enbart för det stora nöjets skull under så säkra former som möjligt. Vi 
hoppas att du inte bara skall ha riktigt roligt utan också lära känna din bil bättre och göra dig 
till en bättre förare. Ingen tävling eller officiell tidtagning förekommer. Vi bedömer alla 
deltagares körning och kör du över din förmåga eller på bristfälligt vis hjälper vi dig tillrätta. 
Följer du inte våra anvisningar är det slutkört för dagen.  
 
Avgifter:  
Audi ClubSport medlem 800kr  

BMW SportClub 900 kr  
Övriga inbjudna 1100 kr  
Pröva på/PR-Licens: 500kr (i avgiften ingår själva pr-licenskostnaden till SBF 100kr)  
OBS! Endast förskottsbetalning. Ingen betalning på plats.  
 
Anmälan:  
Skicka följande uppgifter till sekreterare@audiclubsport.se 
Namn:  
Klubb (ej PR):  
Personnummer:  
Bil (märke, modell, år):  
Grupp (1 el. 2):  

Reg. nr:  
Telefon nr:  
Adress:  
e-post:  
 
 

http://www.audiclubsport.se/
mailto:sekreterare@audiclubsport.se


Om du vill pröva på bankörning med PR-Licens anger du det i anmälan.  

Vi behöver din anmälan senast den 15:e augusti! Anmälan är bindande och giltig först efter att 
klubben mottagit betalning. Betalning skall vara klubben tillhanda senast den 25/8. Max antal 
deltagande bilar är 80 st och först till kvarn gäller!  
Betalning görs till Audi ClubSport plusgiro 37 62 51-5. Ange på betalningen namn, telefon och 
”Sturup”.  
Om du har några frågor/funderingar tveka inte att ställa dem till ordforande@audiclubsport.se  
 
Bilen: 
Presenning (OBS NYTT!!!!)  
Av miljöhänsyn måste alla fordon som deltar i aktiviteter på banan ha ett plastskynke eller liknande som 
fångar upp eventuellt spill från fordonen när de står uppställda på paddocken. Alltså även om inget 
mekaniskt arbete utförs på fordonen. Om detta inte följs kommer fordonet och förare avvisas från 

platsen. Detta är ett krav från banägaren och ett starkare krav än det SBF föreskriver.  
Fordonet  
I Grupp 1 så måste bilen vara skattad, försäkrad och besiktigad. Vi kontrollerar samtliga bilar. Den 
måste även i övrigt uppfylla alla krav för att få framföras på vanlig väg. Den måste t.ex. ha ett godkänt 
mönsterdjup i däcken. 
Cabbar / Öppna bilar  
Cabbar är endast godkända med rundslagningsskydd och monterad hardtop. (skall vara original 
utrustning till bilen)  
dB krav  
Max 95 dB. Bullermätning utförs av Sturup Raceway personal. Fordon som överskrider gränsen stängs av 
från fortsatt körning. (ingen ersättning på anmälningsavgift utgår)  
Besiktning  

Bilen kommer att besiktas innan den tillåts att köra ut på banan. Audi ClubSport förbehåller sig rätten att 
oinskränkt avvisa fordon som underkänns vid besiktningen. (ingen ersättning på anmälningsavgift utgår)  
Besiktningen som sådan är en generell bedömning av fordonets skick så att den är lämplig och säker 
både för dig själv och också andra att framföras på bana. Även om bilen är besiktad av Audi ClubSport är 
det föraren som har det fulla ansvaret att bilen är i lagligt och fullgott skick.  
Vagnskada  
Vagnskada som uppstår på din bil är en sak mellan dig och ditt försäkringsbolag. Inget försäkringsbolag 
är skyldigt att betala ut ersättning inom inhägnat tävlingsområde.  
Att tänka på…  
Kontrollera att du har din bil i god ordning innan du kommer. Svagaste punkten är ofta bromsar och 
framförallt bromsvätska. Om du är osäker på kvalitén på din bromsvätska skall du se till att byta den 

innan du kör bana. Vatten byggs upp i gammal bromsvätska och kan leda till att bromsarna slutar att 
fungera helt under de höga temperaturer som blir under bankörning.  
 
 
FÖRAREN  
Förarlicens Racing – För att uppfylla lagen om motortävlingsförsäkring inom tävlingsutlyst område 
samt att se till att alla deltagare har en giltig personförsäkring kör vi efter SBF reglemente och innehar 
tillstånd från SBF samt polistillstånd. Du som förare skall uppvisa giltig licens för Racing och giltigt 
medlemskort i den klubb du löst licensen.  
PR-Licens – För dig som vill pröva på bankörning löses en engångslicens, så kallad PR-Licens. Du ges 
möjlighet att pröva på bankörningen vid några få tillfällen med kortare pass och restriktioner på banan. 
Du får härmed samma personförsäkringsskydd som de med riktig licens.  

Körkort – Giltigt körkort skall uppvisas.  
Klädsel - Minimikrav som förare är att man skall bära heltäckande klädsel av ej lättantändligt material 
(ex bomull). Använd ej material som smälter i händelse av brand (syntet). Klädsel ämnade för racing är 
givetvis ett ännu bättre alternativ.  
Handskar - Handskarna skall täcka hela handen och gärna ha en krage som täcker glipan mellan 
handskarna och tröjan. Skall vara av läder/mocka. Handskar ämnade för racing är givetvis ett ännu 
bättre alternativ.  
Hjälm – Hjälm är ett krav och skall som minst vara av typ MC/Moped hjälm. Hjälm ämnad för racing är 
givetvis ett ännu bättre alternativ.  
Bälte – Man måste ha säkerhetsbälte på sig under körning.  

BANAN  
All info om Sturup Raceway hittar du här: www.sturupraceway.com 

 
Vi syns på Sturup Raceway den 3:e September! 

Styrelsen Audi ClubSport 
www.audiclubsport.se 

ordforande@audiclubsport.se
www.sturupraceway.com

