
 1 
FIAT ABARTH TESTDAG 3, 19.maj 2007 

 
 
 
Så er Sturup Raceway booked igen til testdag d.19. maj 2007. Det er igen for alle de Abarth’s vi kan 
samle sammen og med de svenske biler, som deltager via Mikael Krausz (mikael@abarth.se). 
Alle Abarth’s er velkommen, det gælder alt fra 500, 600, 850, 1000 modeller til A112, Scorpions, 
prototyper, replikas osv. Se banen på: www.sturupraceway.dk samt priser. 
 
Fælles for alle deltagere er: 
At alle biler skal være i så god stand, at de kan gå igennem et bilsyn, dvs. alt skal virke, ingen rust, 
intet oliespild eller andre lækager, og det skal være pæne, flotte og velholdte biler! 
 
Ideen er i særdeleshed, at alle deltagere skal have ligeså pæne biler med hjem, som da de kom, og 
at vi er hinandens bedste forsikring mod skader på bilerne!   
 
Testdagen er for kørere, venner, mekanikere, koner, kærester, familier og der er mulighed for at 
testdagen arrangeres med ankomst fredag og derefter kørsel hele lørdagen. 
Så er det muligt få talt sammen, hygget og udvekslet erfaringer og løgnehistorier. 
Alle er deltagere og med til at hjælpe og at få alt at lykkes ved dette arrangement! 
 
Krav til deltagerne og biler: 
 
Tilladte biler: Biler med lyddæmpning. Støjgrænsen er typisk 100dB(A) standmåling.  
Overskridelse medfører udelukkelse. Sturup Raceway’s grænser vil være gældende. 
 
Testdag: Kør med den bil du har, de dæk du vil bruge og i det trim og tuningsgrad bilen er!   
Dog, skal alle deltagende biler være forsvarlige, hvis ikke, kan de udelukkes af hensyn til øvrige 
deltagere. 
 
Bemanding: Kun føreren ved kørsel på banen. 
 
Udrustning: 

1. Styrthjelm af godkendt type. 
2. Køredragt i et stykke eller kedeldragt i svær kvalitet. 
3. Handsker, hele, dækkende håndled. 
4. Sko m. bagkappe, i læder eller flammehæmmende materialer. 

 
Udrustning bil: 

5.   Min. 3 punktssele, som skal anvendes under kørsel på bane. 
6.   2 kg ildslukker. 
7.   Dæk/fælge, frie, men forsvarlige. 
8. Udstødning. Som registreret på bil, men må ikke overstige det aktuelt gældende krav til 

støjgrænse på racerbanen. Medfører udelukkelse.(Gælder også for Ikke registrerede biler). 
9. Motor, fri. Kom med det du har. 

 
Generelt: 
 

10. Klasser: 1+2 Abarth’s/Replika’s, alle typer og modeller. 3 Sportsvogne/gadebiler. 4 
Klubrace/saloon. Alle kan kører efter behov og evner. 
Dette års arrangement indebærer at kørerne efter tur fungerer som flagposter, da vi har 
manglet bemanding ved flere heat og det er et krav fra Sturp Raceway.  
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11. Startgebyr: Sturup Raceway lejes for et bestemt beløb lørdag. 
      Deltagerne dækker fælles alle omkostninger ved leje af banen. 
      Deltagerne giver bindende tilsagn om deltagelse og betaling. 
      Betaling skal ske: Senest  22.marts-2007. Se Økonomi og tidsplan. 
      Betaling refunderes ikke ved, at du forhindres i at deltage eller, hvis du udelukkes jvf.           

ovennævnte afsnit. 
      Betaling dækker udgiften i forbindelse med leje af bane og testdagen er et Non-profit     

arrangement. 
 
12. Alle deltager for egen risiko og regning. Se efterfølgende. 
 
 
Alle der har deltaget i de to tidligere arrangementer har vært begejstrede. Så, det kan kun igen  
blive en kanondag for Abarth og FIAT-fans. 
 
Hvis du har kender nogen, der har, er i gang eller ikke har fået bygget sin bil færdig, er her 
anledningen til, at de får deres bil klar nu! Jo flere vi er, des bedre arrangement. 
Så informer gerne alle seriøse personer du kender om FIAT ABARTH TESTDAGEN.  
 
 
 
Jeg ser frem til at høre fra dig om din deltagelse og vil gerne modtage: 
Din e-mail adresse, almindelige adresse, tlf.nr., og mobil nr. 
 
Med venlig hilsen 
 
Erik Dollerup 
 
e-mail: dollerik@vip.cybercity.dk 
Vårfluevej 11, 2610 Rødovre. 
44 84 34 32 
40 71 85 77 
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Økonomi og tidsplan. 
 
FIAT ABARTH TESTDAG er d. 19.maj 2007!  
Sturup Raceway er reserveret til os og åben fra fredag d.18.maj kl.15.00 til d.19.maj kl.17.00.  
Reserveringen er bindende fra d. 30.april og vil derefter koste 5000 SEK at afbestille!  
Den totale leje er 46.500 Dkk. Inkl. Moms. 
Derfor er en hurtig indbetaling vigtigt og at betalingstermin overholdes. 
 
Pris for deltagelse af den lange bane, 2100 m, hhv. 1300 DKK pr. bil/deltager. 
 
Derfor er der følgende tidstermin for at tilmelde sig som deltager: 
 
13. Tilmelding og betaling, senest uge 12, marts 2007 med post eller e-mail! 
      Tilmelding er bindende og sendes til: 
      Erik Dollerup for de danske deltagere.  
      Mikael Krausz for de svenske deltagere. 
 
14. Indbetaling skal ske senest 22. marts 2007. 

Indbetaling mærkes med: deltager navn og bil, type, reg.nr. 
Mit kontonummer er: Regnr.3117 Konto nr.3117021386.     

       
15. Slutinstruktion følger. 

 
16. 18/05 2007, kl.15.00. Sturup Raceway er åben for deltagerne. 

 
17.  19/05 2007, kl.07.00 – 17.00 Sturup Raceway, FIAT ABARTH TESTDAG! 

 
18. Alle deltager for egen risiko og regning, pkt.12. 

Derfor bedes du underskive, at du er indforstået med dette og slippen tilsendes 
udfyldt/underskrevet ved tilmeldelding pr. post eller e-mail til undertegnede, da 
maskinkontrol skal afvikles hurtig på Testdagen.    
 

       
      20. 
 Jeg bekræfter hermed at have gennemlæst samt forstået ovenstående, alle pkt. 

inklusive, og er indforstået med, at jeg deltager d.19.maj 2007, FIAT ABARTH 
TESTDAG , Sturup Raceway, for egen risiko og regning 

 
Dato_____/______-2007_.    Navn_____________________________________________ 
 
Bil ____________________ Type__________________ Reg.nr.____________________ 
 
Sendes til: Erik Dollerup for DK og Mikael Krausz for Sverige.  
 
__________________________________________________________________________ 

  
 

     21.   Jeg deltager d.19.maj 2007 i ABARTH TESTDAG på Sturup Raceway.  
 

Dato_____/______-2007_.    Navn_____________________________________________ 
 
Bil ____________________ Type______________________ Nr.____________________ 

            
Sendes til: Erik Dollerup for DK og Mikael Krausz for Sverige.   


