Slutinstruktion 1
Mange tak for jeres anmeldelse til Hosbond Klubrally 2021.
Løbet er godkendt af DASU, Nordjyllands Politi og Hjørring kommune.
Polititilladelse nr.: 5100-50163-00053-21.
Dommer i arrangementet er Kenneth Svendsen, kenneth-svendsen@hotmail.com.
Jeres Startnr. og starttid fremgår af deltagerlisten.
Teknisk kontrol og Licenskontrol: Ford, Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej 325, 9800 Hjørring.
Trailer-parkering: Øster Hedevej, 9800 Hjørring. Se skitse.
Rally Centrum, start, pause, mål: Ford, Brdr. Hosbond, Frederikshavnsvej 325, 9800 Hjørring.
Tankning: Kan foregå inden start V/Shell overfor Rally Centrum.
I Rally Centrum vil HAK´s Bistro hele dagen sørge for varme pølser, lækre bøfsandwich
og drikkevarer.
Teknisk kontrol og licenskontrol åbner kl. 8:00 og SKAL tilkøres 60 min. før jeres starttid
Ændringer: Løbets total længde er 115,4 km.
Der er 10 prøver, (5 prøver som bliver kørt 2 gange)
Bemærk prøve 2 & 7 køres ikke ens.
Samlet længde 30 km. (97% asfalt 3 % løst underlag.)
Online registrering af tider:
Vi laver online registrering af tiderne ude på prøverne, og derfor benyttes der ikke
kontrolkort.
Deltagerne kan se deres tider (og andres) ved at gå ind på www.mjtj.dk/kr. Her er der links til
to sider, en der hedder: ”Vis mandskab”, og en, der hedder: ”Vis 3 hold”.
Når en prøve er gennemført, taster officials tiden ind på en mobiltelefon, og resultatet kan
straks ses på denne side. Siden opdaterer selv to gange i minuttet.
Siden kan bruges som jeres ”kontrolkort”, så kontroller, at tiden er korrekt inden I kører fra
prøven. Vis 3 hold: På denne side kan I følge med i to/tre konkurrenter. På siden kan man
vælge, hvilke tre startnumre, man vil se. Også her opdateres siden to gange i minuttet.

Retningslinjer i forhold til COVID-19.

Vi beder alle gennemlæse nedenstående nøje, så vi er sikre på, at alle deltagere har
forståelse for den gældende COVID-19 situation og de vilkår, det medfører. Overskridelse af
retningslinjerne vil føre til bortvisning uden efterfølgende økonomisk kompensation.
Det betyder, at ingenting er, som det plejer, og at alle har et ansvar for, at vi får gennemført
løbet på forsvarlig vis og med stor respekt for eventuel smittespredning.
Det skal samtidig understreges, at der i myndighedernes udmeldinger ikke er konkrete
retningslinjer for motorsport, hvorfor det til enhver tid vil være en fortolkning fra politiets
side, hvis der skulle blive tale om en nedlukning af løbet. Dette skal man som deltager være
indforstået med, ligesom man i så fald også skal være indforstået med, at politiet kan
uddele bøder, hvis de vurderer, at der bliver overtrådt regler på dagen.
Hjørring Automobilsports Klub eller DASU kan på intet tidspunkt, fra deltagerside, blive
stillet til regnskab for eventuelle bøder eller andre økonomiske konsekvenser. Dette er en
risiko, man accepterer, når man deltager til løbet.
Forsamlingsforbud
Der er i Danmark pt. en forsamlingsforbuds grænse på 500 personer udendørs og 100
personer indendørs.
Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 100 deltagere,
hvis flere end 100 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles start,
afslutning eller pokaloverrækkelse mv.
Hvis vi kommer i nærheden af grænsen rykker præmieoverrækkelsen udenfor.
Toile2er. Der vil være adgang Nl toileOer, husk at vaske hænder eller spriOe af ved ind- og
udgang der fra.
Værnemidler
Alle deltagere skal medbringe håndsprit Nl eget forbrug i teamet.
Aﬀaldshåndtering
Korrekt aﬀaldshåndtering er enormt vigNgt for at undgå smiOespredning. Der er på pladsen
opsNllet skraldespande. Brug dem og eRerlad ikke aﬀald.
Generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne
Vi har rundt på pladsen opsNllet skilte med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, og
alle bedes sæOe sig ind i anbefalingerne og eRerleve dem i de enkelte teams. Sørg for en
god hygiejne.
For god ordens skyld er her anbefalingerne:
•
• Bliv hjemme hvis du har symptomer på sygdom
•
• Er du særligt udsat, beder vi dig blive hjemme
•
• Hold afstand og begræns alt fysisk kontakt
•
• Host og nys ikke på andre
•
• Undgå at dele mad med andre

