presenterar

Isåka Råksjön 2013 #1

Parkering
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Lossning/lastning och parkering av släpkärror, dragfordon och lastbilar sker
lämpligast på plogad parkeringsyta vid den gamla sågen som ligger på vägen upp till
sjön. Få undan så mycket fordon som möjligt då det kommer bli väldigt trångt vid
sjön! Det finns ett antal plogade parkeringsplatser med mellanrum ute på isen för bilar
samt en del utrymma på land vid sjön (följ skyltning). Isbilar parkeras och används
förslagsvis på banan samt i depåområdet. Kom ihåg att hålla avstånd ute på isen!
Det är viktigt att vi alla visar hänsyn eftersom det är många fordon som ska få plats.
Det finns plogade mötesplatser på vägen upp till sjön.

Och några sista ord...
I övrigt vill vi önska alla varmt välkomman och hoppas vi får en kanondag
tillsammans på Råksjön! Frågor och synpunkter framförs till arrangörer i Huddunge
Racing som finns på plats hela dagen. Vi har ofta röda kläder på oss och/eller
reflexväst.
Med vänliga hälsningar
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Välkommen!
2 Feb 2012

www.huddungeracing.se

Isracing på Råksjön
Välkommen till Råksjön, hoppas du kommer få en rolig
och fartfylld dag med oss i Huddunge Racing! Det kostar
inget att åka på banorna men vi tar gärna emot bidrag då
det är ganska dyrt och krävs mycket tid att ploga. (Bidrag
lämnar förslagsvis i kiosken)
Årets bana är en bred enskild bana med en kombination av
trånga kurvor och långa breda ställ med hög fart för att
erbjuda alla sorters fordon intressant åkning!

Regler för isåka på Råksjön
För allas säkerhet har vi en del ordningsregler som skall följas.


Släpp förbi snabbare bilar! Gå åt sidan och visa att du
släpper förbi (gärna till höger och blinka!)



Håll avstånd: gäller överallt på isen



Parkera INTE intill varandra, kom ihåg att vi befinner oss
på en sjö.



Ingen körning om du är alkoholpåverkad.



Kör inte på banan när det pågår underhåll eller ett annat
race pågår. Sakta ner om du kör om någon som sitter fast,
och hjälp gärna till och dra loss!



Håll låg fart i depåområde och vid infart/utfart.



Spill av vätskor anmäls till arrangörerna så vi kan hjälpa
till med sanering.

Rallykiosken
Den populära Rallykiosken kommer vara på plats igen! Ta med
kontanter och småpengar och stötta Huddunge Racing. Nyhet
för i år är hamburgare!
Korv med bröd (ketchup + senap), hamburgare, läsk, kaffe,
chokladbit, te mm finns till försäljning. Kiosken kommer i år att
finns vid udden vid land där eldstad finns.

Program
Med hänsyn till det enorma intresse i år för isåka kommer vi
huvudsakligen satsa på fri körning så att så många som
möjligt får chans att köra på Råksjön. Det kommer begränsas
hur många bilar vi släpper ut på banan. Om det finns
möjlighet på plats beroende på antal bilar kommer vi
eventuellt erbjuda tidtagning som brukar vara uppskattat. Vi
stämmer av det på plats.

10.00 – 13.00 Fri körning
13.00 – 14.00 Eventuellt tidtagning (ej bestämt)
14.00 – 17.00 Fri körning

Foto: Karl Ek

Film och bild
Skicka gärna bilder och video till oss! Vi
kommer återkomma med redigerat
material på Facebooksidan samt på

www.huddungeracing.se

