
STRIBEN – RANDERS 

DELTAGERPLANKET 

 

NAVN:      DATO:   

KØREKORT NR.:    MOBILNR.:   

EMAIL:         

 
Ansvars-erklæring 

 Når der underskrives accepteres der hermed følgende erklæring. 
Sikkerhedsregler 

 Al kørsel der er til fare for andre og en selv vil medføre bortvisning 
fra løbspladsen. 

Instruktion for regler & sikkerhed 

 Jeg accepterer og erklærer mig forstået med de gældende regler og 
sikkerhedsinstruktioner. 

 Min deltagelse i løbsarrangementet sker på eget ansvar 

 Jeg er bekendt med den risiko der kommer med at deltage. 

 Overholdes sikkerhedsinstruktionerne og kørerreglementet ikke er 
jeg forstået med at dette kan medfører bortvisning fra løbet og 
resterende løb. 

 Der vil ikke ske tilbagebetaling eller blive kompenseret økonomisk 
eller på anden vis for ovenstående tilfælde 

 Føreren skal kunne fremvise gyldigt kørekort, være ædru og ikke 
være påvirket i nogen form for medicin eller euforiserende stoffer. 

 Starteren er den øverste chef på banen. 

 Der skal altid følges de officials anvisninger. 

 Opvarmning af dæk må KUN ske i startområdet før banen 

 Stillestående brænder/dækafbrænding medfører øjeblikkelig 
bortvisning. 

 Tidtagningsudstyret er ufejlbar 
Færdsel på eget ansvar 

 Jeg er indforstået med at al min færden, herunder både i pitten og på 
og ved banen er på eget ansvar mv. 

Ting & Personskader 

 Jeg påtager mig det fulde ansvar for enhver skade jeg måtte påfører 
andre personer, skader på andres ejendom eller materialer, grundet 
hensynsløs eller uforsigtighed fra min side. 

 Jeg påtager mig det fulde ansvar for personskader på mig selv, 
herunder piskesmæld skader og andre skader. 

 Jeg påtager mig det fulde ansvar for tingskader, som jeg selv måtte 
forvolde, herunder skader på banen og/eller banens faciliteter. 

 Jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på de motorkøretøjer jeg 
bruger ved arrangementet. 

 Jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på mine øvrige ejendele, 
herunder bil mv. 

 Jeg kan ikke gøre krav gældende mod striben Randers eller andre 
involverede for evt. skader som jeg måtte blive påført. 

 
 
 

 
Personlig tilstand 

 Jeg erklærer hermed at jeg ikke lider af nogen sygdomme, herunder 
epilepsi, diabetes eller anden sygdom der kan have indflydelse på 
min evne til at køre i forbindelse med løbets afvikling. 

 Jeg erklærer hermed ikke at have taget medikamenter, alkohol eller 
andre rusmidler, der kan influere på min kørsel. 

Skader /bortkomne personlige ejendele 

 Jeg erklærer hermed at jeg selv har ansvar for mine ejendele, og at 
andre ikke kan drages til ansvar for dette. 

Kørerreglement for MC 

 Motorcyklen skal kunne køre med tændt kørelys både for og bag. 

 Motorcyklen føres kun af den tilmeldte fører på banen 

 Under løb skal der anvendes ECE mærket + godkendt til MC 
styrthjelm, køredragt (heldragt eller 2delt dragt) handsker og støvler, 
dette skal anvendes inden indgang til startområdet. 

 Under break out tiden gives en advarsel, 2. advarsel medfører 
diskvalifikation fra løbet. 

 Ingen olie eller anden væskespild fra MC 

 Batteriet skal være forsvarligt fastspændt 
Kørerreglement for danske indregistrerede biler 

 Totalvægten for køretøjet må IKKE overstige 3500 kg. 

 Køretøjet skal kunne køre med lys både for og bag. 

 Køretøjet må kun føres af den tilmeldte fører på banen. 

 Under løbet skal der bæres ECE godkendt styrthjelm, dette skal 
anvendes inden adgang til startområde. 

 Under break out tiden gives en advarsel, 2. advarsel medfører 
diskvalifikation fra løbet. 

 Ingen olie eller anden væskespild fra køretøjet 

 Batteriet skal være forsvarligt fastspændt 

 Vinduer/Soltag SKAL være lukkede under løbet. 

 Der må under INGEN omstændigheder være løse genstande i 
køretøjet. 

 Der må ikke forefindes slanger/rør med væske inde i kabinen af 
køretøjet, dog undtaget til køretøjets varmeapparat. 

Tillæg til biler U/plader eller udenlandske biler 

 Der skal bæres brandsikre handsker og køredragt og disse skal være 
godkendte (FIA8856-2000,8855-2000,SFI3.2,ISO6940). Og dette skal 
anvendes inden indgang til startområdet. 

Foto & film materiale 

 Jeg giver hermed min tilladelse til at Striben Randers frit kan bruge 
alt foto og film materiale optaget/taget i forbindelse med afholdte 
løb/forestående løb, også til markedsføring & reklameøjemed både i 
original eller redigeret udgave.

UNDERSKRIFT:     DATO:   
OBS! Der må ikke ændres i teksten. Udfyld gerne på forhånd så der kan spares tid på selve løbsdagen.

 


