Anmeldelsesgebyret Historiske klasser sammen med DTC 2017 på FDM Jyllandsringen.
Deltagelse tidtagning samt 3 heat i henhold til tillægsregler.
NYT! NYT! NYT!
Igennem den seneste tid har Teams der deltager ved arrangementer på FDM Jyllandsringen opstillet med større og
større setup. Dette er naturligvis glædeligt og viser sporten i fremgang.
Det har dog betydet, at vi på FDM Jyllandsringen har pladsproblemer i vores depoter, og at vi har set os nødsaget til
at asfaltere et nyt område til højre for indgangen. Området er indhegnet og bliver en naturlig del af hoveddepotet og
med direkte adgang til både tribuner og tilskuerpladserne. Der vil ligeledes været trukket strøm i hele området.
Der ligger et aftalegrundlag mellem klasserne og FDM-DTC Motorsport gældende hvilke priser der opkræves i 2017 i
anmeldelses gebyr. Dette bliver der ikke ændret på. Der vil dog blive opkrævet et ekstra beløb, såfremt man
overstiger dette aftalte areal. (standart på 6 x 6 meter (+ varebil) pr. anmeldt bil.)
Til teams der ønsker at medbringe udstyr, gæstetelte eller lignende, skal der på anmeldelsesblanketten være
noteres de nøjagtige mål på det samlede areal der ønskes, hvorefter der i løbet af kort tid vil komme en mail med
en samlet pris.

BEMÆRK HER VENLIGST FØLGENDE TEKST:
I forbindelse med Grand Prix Danmark, er der allerede for nuværende så mange
tilmeldinger i de 10 deltagende klasser, at vi ikke kan tildele depotpladser, ud over det som er
aftalt. 6 x 6 meter plus en kassevogn.
Det betyder at såfremt du ikke på din anmeldelsesblanket, tydeligt har markeret dit forbrug af
areal, vil du blive tildelt de aftalte 6 x 6 meter plus kassevogn.
I de tilfælde, hvor der skal laves gæstearrangementer eller øvrige tiltag, skal der laves direkte
aftale med Peter Elgaard om yderlig plads. Dette enten på telefon 40 45 44 10 eller bedst på mail
(peter@dtcmotorsport.dk) med ønsker og antal gæster.
Anmeldelse indeholder og koster:
1 racerbil.
1 stk. person – varebil max. 3.500 kg.
1 stk. el forbindelse 10 amp. Tilslutnings radius max. 50 meter.
3 stk. entrebilletter.
6x6 meter opstilling på asfalt.
Anmeldelsesdepositum: På asfalt 2.750,00,00 dkr. inkl. moms pr. anmeldelse (kr. 2.200,00 ekskl. moms)
Tillægspriser på FDM JYLLANDSRINGEN 2017
Ekstra for (Alle priser er inkl. moms.)
o

Yderligere plads i depotet 3 x 6 meter

kr.

625,00 (ekskl. moms 500,00)

o

16 AMP

kr.

875,00 (ekskl. moms 700,00)

o

32 AMP

kr. 1.750,00 (ekskl. moms 1.400,00)

o

Indkørsel for lastbil over 3500 kg.

o

Indkørsel for truck/sættevogn




Sættevogn 1 team ekstra
Sættevogn 2 team ekstra
Sættevogn 3 team ekstra

Alle dispositioner skal være arrangøren bekendt i forbindelse med anmeldelsen.
Anmeldelse og betaling sker på følgende sider:
Indbetales til Danske Bank:
Reg. nr.: 4183
Kontonr.: 11595472
IBAN nr.: DK0530000011595472
SWIFT: DABADKKK

Anmeldelse foretages på følgende side:
http://www.raceresult.dk/
Tidsplaner, tillægsregler mv. kan ses her:
http://www.dtc-motorsport.dk/lobsinfo/deltagerinformation

kr.

625,00 (ekskl. moms 500,00)

kr. 1.250,00 (ekskl. moms 1.000,00)
kr. 625,00 (ekskl. moms 500,00)
kr.
0,00

