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Detta formulär ska fyllas i på plats efter genomgång av punkterna, signeras och lämnas 
in vid anmälan. Det är varje förares skyldighet att själv kontrollera att samtliga krav 
nedan är uppfyllda. Tävlingsledningen kommer att ta stickprov under hela banträffen. 
Läs också noga de Körregler som finns som bilaga till inbjudan på SVKG:s hemsida. 

Kontrollera nedanstående punkter och bekräfta med X: 

☐ Bromsljus samt blinkers fram och bak; hela och fungerar. 

☐ Olje- och kylarslangar hela och väl fastdragna. 

☐ Olje- och kylarvätskenivåer kontrollerade. 

☐ Min bil har inga synliga läckage av några vätskor. 

☐ Bromsar och bromsvätska; nivå och ålder (bör ej vara äldre än 2 år). Detta är viktigt! 

☐ Däck alt 1: godkända för allmän väg (min 1,6 mm mönsterdjup). Lufttryck 
kontrollerat. 

☐ Däck alt 2: slicks eller racedäck vid de banträffar det är tillåtet. 

☐ Batteri: väl fastsatt i bilen. 

☐ Bogserögla monterad fram eller bak. 

☐ Stol: väl fastsatt i bilen. Bälten: minst 3-punktsbälten. 

☐ Båge eller bur i öppen bil. 

☐ Töm bilen på alla lösa föremål. Det gäller även mattan på förarsidan om den inte 
har riktiga fästen. Ej kardborre. 

☐ Hjälm skall användas, väl fastsatt, under all körning på banan. 

☐ Handskar av skinn eller flamsäkert material, som når upp över handleden. 

☐ Kläder: heltäckande av bomull eller flamsäkert material. 

☐ Skor: av lämplig typ för körningen och som sitter väl fast på foten. 

☐ Nummerskylt skall vara väl synlig, som i vanlig trafik. 

☐ Kamera skall ovillkorligen sitta fast med skruvat beslag. Sugkopp på utsidan är inte 
tillåtet. 

☐ Jag har läst Körreglerna och särskilt noterat de ljudkrav som gäller. 

☐ Jag har giltigt körkort för bil. 
 
 

Personnummer 

___________________ 

Banträff 

_____________________ 

Förarens underskrift 

________________________________ 

Bilens reg.nummer 

___________________ 

Datum 

_____________________ 

Namnförtydligande 

________________________________ 

 


