
 

biler til event 

 man får 1000 kr. for at møde op med en bil der er klar til event 

 bilen skal overholde folkerace reglementet, bortset fra der skal være monteret glideskinner så 

sædet kan justeres frem og tilbage, gummistrop i døren er heller ikke nødvendig, og selerne SKAL 

være nemme at justere da det er forskellige størrelse folk der skal deri. 

 sædet i bilerne skal kunne indeholder en voksen person og ikke være små juniorsæder kun bygget 

til konfirmander da det ikke er dem vi skal have ud og køre.  

 bilen skal væres pæn og ren, inden eventet starter. 

 skader afregnes efter eventets afslutning, klubben har en prisliste over hvor meget man får for hver 

skade, ligemeget hvilken bil man kommer med. 

 Bilen skal have en motorstørrelse der passer til bilens størrelse så den stadig kan flytte sig på banen 

(dvs. ingen golf 2 1,0) der skal være lidt liv 

 under eventet sørger man selv for at holde bilen kørende.  

 omfanget af skader skal opgøres på dagen, og det er ejerens eget ansvar at få det hele med, hvad 

der først bliver opdaget efterfølgende bliver ikke erstattet. 

 den største mulige sum som man kan få for skader samlet er 5500 kr. der svarer til en totalskadet 

bil, dog vurderes totalskade prisen inden eventet går igang fx. hvis nu en bil har været totalskadet 5 

gange før er den blød og nemmere til at blive godt og grundigt skæv. 

 motor og gearkasse havari erstattes kun hvis det sker som følge af en skade og ikke pga. dårlig 

vedligehold. 

 dækkene på bilen må ikke være blankslidt, der skal være min. 2 mm. mønster i så de har en chance 

for at stå fast 

 kan man finde sponsore der gerne vil have reklame på de biler man har ude og køre er man 

velkommen til at sætte reklamer på uden klubben blander sig.  

 ved slem afkørsel i autoværnet vurdere vi sammen på om de seler bør bruges igen som til et 

normalt løb. 

 

Skadesprisliste kan sendes ud hvis du ønsker at vide mere om hvad man får, for de forskellige skader, og 

bliver din bil, som ikke er købt af klubben totalskadet, får du pengene også må du selv vælge om du vil lave 

den eller ej. 

 

Overtage en klubbil: 

hvis man ønsker at overtage en klubbil, er der flere måder man kan gøre det på man kan enten vælge at 

købe bilen til en pris fastsat af klubben 4000-4500 for nyere biler og 2500-3000 for de ældre biler. hvor man 

så indgår en skriftlig aftale med at man sørger for at bilen er klar til event når der er sådan et i klubben, 

hvor man selv møder op med bilen og holder den ved lige under hele eventet hvorefter man får udbetalt 

1000 kr. Eventuelle skader gøres op og pengene for dette udbetales på senere tidspunkt. Sæder og seler 



medfølger til nogle af bilerne dog skal klubben have dette tilbage når bilen ikke køre mere samt at klubben 

skal have mulighed for at låne dette til åbenthus 1 gang årligt. hvis en af bilerne bliver så totalskadet at man 

ikke ønsker at rette den op så den kan køre igen får man udbetalt prisen for en totalskadet bil og så får 

klubben bilen tilbage og gør det med den de ønsker, medmindre man ønsker at bruge delene fra bilen som 

bur, lygter osv. til at bygge en ny bil.  

anden mulighed er at få ansvaret for en bil i stedet for at købe den, hvor man så indgår en skriftlig aftale 

med at man sørger for at bilen er klar til event når der er sådan et i klubben, hvor man selv møder op med 

bilen og holder den ved lige under hele eventet hvorefter man får udbetalt 1000 kr. Ved eventuelle skader 

får man pengene for skaderne og skal selv sørge for at lave bilen klar igen, på samme måde som ellers, dog 

ved eventuel totalskade hvor man ikke ønsker at lave bilen eller det ikke kan svare sig, får man kun noget af 

prisen for en totalskade og klubben får resten. Så det på denne måde er klubbens bil, men man selv står 

med ansvaret for den. Vælger man denne metode står man med ansvaret for den bil 1 år af gangen 

medmindre den selvfølgelig dør.  

sidste mulighed er at man møder op med sin egen bil der dog overholder visse krav vi stiller fra klubbens 

side, for at gøre det nemmere for os og nemmere for dem der skal køre bilerne, dem der gør det får også 

udbetalt penge for skaderne på lige vilkår med dem der har en af klubbens biler.  

 

Dog er der ikke fuld pris på en totalskadet af de gamle biler da disse ikke er for gode/stabile længere så der 

vil prisen for en totalskadet være mindre da værdien på bilen ikke er så stor som på en ny.  

 

 

 

klubben sørger for det brændstof bilerne bruger på dagen,  

dækkene på bilen må ikke være blankslidt, der skal være min. 2 mm. mønster i så de har en chance for at 

stå fast 

man får besked ca. 3 uger før der er event så man har tid til at få lavet bilen klar. 

hvis der er event en dag hvor du ikke selv kan møde op med bilen er du velkommen til at sende en makker 

op og holde bilen ved lige, det er vi ligeglade med bare den er der og kan køre. 

 

 


