FÖRARMÖTE BANKÖRNING BUG RUN EXTRA
Välkommen till Bug Run Extra – ett mycket ovanligt evenemang för alla som gillar VW!
BANAN
Vi kör på 3 km-banan. Det betyder startrakan, Pariskurvan, strippen ända ned till sandfållan,
över kullarna tillbaka mot bandepån och sedan ut på startrakan igen.
KLÄDER
Heltäckande klädsel, vilket betyder långärmat och långa byxben. Hjälm och handskar. Skor
som knyts, helst i läder. Kläder i bomull är att föredra.
TIDER
11.00–13.00 Anmälan och besiktning i banracingdepån hos Volkswagen Club Sweden
13.30–16.00 Bankörning på racingbanan
BESIKTNING
Inför bankörningen kommer en funktionär att kontrollera:
A. Sittställning, B. Hjälm påsatt och väl knäppt, C. Bilbälte påsatt, D. Handskar på, E. Inga lösa
föremål i bilen (typ kamera, paraply, verktygslåda mm.), F. Stängda fönster och takluckor, G.
Översyn av bilen: bromsvätska, däck, bromsar, bromsljus, blinkers.
Bilen skall vara minst trafikförsäkrad.
KÖRNING
Tillträde till bandepån har endast bilar som deltar i bankörning. Högsta tillåtna hastighet i
depå är 20 km/h.
Inga passagerare under bankörning.
Släpp fram snabbare bilar. Kontrollera ständigt i backspeglarna. Markera tydligt.
Om du blir omkörd: Håll till höger och blinka till höger innan du blir omkörd.
Om du själv kör om: Var försiktig vid omkörning. Räkna med att den omkörde inte har
observerat dina avsikter.
Vid infart till bandepån ska du sänka hastigheten och hålla till sidan och blinka innan du
svänger. Inga hastiga inbromsningar eller tvära kast över banan för att du bestämt dig för att
gå i depå. Kör hellre ett varv till.
Det är förbjudet att avsiktligt vända på banan.
VIKTIGA FLAGGOR
Flaggor som används :
RÖD = SÄNK OMEDELBART FARTEN OCH KÖR MYCKET SAKTA TILL DEPÅN
GUL = FARA! OMKÖRNING FÖRBJUDEN
GUL flaggsignal visas på två sätt:
Fast flagga: förvarning om t ex hinder på banan.
Rörlig flagga: Hinder i din omedelbara närhet
SVART = FÖRARE SOM FÅR SVARTFLAGG SKALL STANNA I BANDEPÅN NÄSTKOMMANDE
VARV OCH KONTAKTA FUNKTIONÄR.
Viktigast av allt: glöm inte bort att ha kul!
Gilla det här inlägget på Facebook-evenemanget för att visa att du läst och förstått. Vi tar
ut gilla-listan inför körningen.

