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Historisk Weekend på Padborg Park 15.-16.maj 
 

Arrangementet afholdes under FIAs internationale bestemmelser, DASU´s nationale regler for bilsport samt banens 
certifikat. DASU er medlem af DIF. Arrangementet er et nationalt løb. 

I skal være opmærksomme på, at løbet kan blive aflyst med kort varsel idet vi ikke kender situationen i DK. 
Indbetalte startgebyrer vil naturligvis blive returneret til jer, hvis løbet bliver aflyst. 

I vil få tilsendt retningslinjer omkring løbet så hurtigt som muligt men skal allerede nu regne med, at I vil blive bedt 
om at komme med en negativ Corona-attest (højst 72 timer gammel) eller er færdig vaccineret og har bevis for 
dette. Derudover KAN det blive nødvendig, I evt. skal bære mundbind.  

BANE: Padborg Park  

Sportslig arrangør: Motor Sport Sønderjylland i samarbejde med Padborg Park.  

Økonomisk ansvarlig: Padborg Park I/S  

Løbsleder:  Hans-Jørn Søgård Andersen 511  

Anmeldelse skal ske på: www.raceresult.dk  

Anmeldelsesfrist: Tirsdag d. 11.5.2021 kl. 12.00  

 

Evt. afbud sendes til:  
Padborg Park Anmeldersekretariat: Flyvepladsen 10, 6330 Padborg Tlf. 74 60 80 93 Mail: Kirsten@PadborgPark.dk 

 

Løbsklasser: 
F4/F5   Tællende til DIF Mesterskab. 
Seven/Arion   Tællende til Seven Racing/Arion Racing 
65 TC + 65 GT   Tællende til DASU mesterskab 
71 0-1300/0ver 1300  Tællende til DASU mesterskab 
76/81 og 90   Tællende til DASU mesterskab 
Youngtimer div.1,2 og 3  Tællende til DASU mesterskab 
Youngtimer div. 4  Tællende til DASU mestersk 

Anmeldelsesgebyr:                          Anmeldelsesgebyr for alle klasser 2.200 kr plus moms 2.750 kr 
 
Betaling sker via Padborg Parks hjemmeside: www.padborgpark.dk under fanen motorsport. Der åbnes for betaling 
d. 1.5.2021 
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Kørers deltagelse sker på egen risiko og ansvar. DASU, den arrangerende klub, Padborg Park, samt officials og 
ansatte, kan ikke gøres ansvarlige for eventuel skade på eller tab af bil, dets dele, tilbehør eller for skader, som kører 
eller dennes bil forvolder på egen person og/eller tredjeperson og/eller tredje persons ejendom.  

Motor Sport Sønderjylland – Padborg Park og DASU, kan ikke drages til økonomisk ansvar, hvis arrangementet 
bliver aflyst, hverken før eller under dette. D.v.s. deltagerne og deltagernes sponsorer, samt øvrige samarbejds 
partnere, kan ikke efterfølgende kræve økonomiske kompensation, ( ud over tilbagebetaling af 
anmeldelsesgebyret ) hvis løbet bliver aflyst, eller lukket ned af myndighederne, før eller under afviklingen. 

Såfremt der ikke er mindst 12 deltagere tilmeldt en klasse, forbeholder arrangøren sig ret til, at slå denne samme 
sammen med en tilsvarende klasse. 

Husk at læse de tilhørende dokumenter. Alle deltagere vil til licenskontrol, skulle skrive under på, at de har læst 
og set videoèn med førermødet. 

Vi glæder os til at se jer, og håber det bliver muligt at køre løbet i disse corona-tider. 

Vi skal vi være forberedte på mange restriktioner, og dem vil vi forsøge at leve op til på bedste vis og det er vi sikre 
på at alle deltagerne også vil. 

Vi glæder os til at se jer   

Med venlig hilsen  

Motor Sport Sønderjylland og Padborg Park       

       


