
 

Sikkerhed først – for alles bedste! 

Vintage Landracing Experience på TimeWinder Nostalgidage er for alle nostalgikere med benzin i blodet og 
lysten til at drøne tværs igennem festpladsen bag et rat. Målet er “live” at fremvise brudstykker fra 
gaderacets historie som hyldest til folk, køretøjer og den livsstil der racede i bilens barndom. På 
TimeWinder Landrace Experience er det ikke målet alene at vinde hæder og ære men at være en del af 
historiefortællingen. Men ikke desto mindre skal sikkerheden være i top og derfor er der nogle få 
obligatoriske og essentielle regler som alle kørere skal efterleve. 

 

Deltager krav 

Køretøjet  

 Førkrigs biler (WW2) 
 Førkrigs MC (WW2) 
 Udseende, hoveddele og motordele     

skal være pre 1947. 
 

Kører 

 Hjelm  
 Motorbriller, briller eller skærm * 
 Sko eller støvler med solid sål. * 
 Kedeldragt, lange bukser eller jeans * 
 Jakke eller trøje * 
 Ikke påvirket af alkohol, stoffer eller 

medicin 
 
*Tøj skal være periodekorrekt. 
 

 Gyldig licens. Racelicenser kan købes på 
stedet.  

 

Bortvisning fra Vintage Landracing Experience 
sker hvis: 

 Kører, mekaniker eller hjælpere er under 
indflydelse af alkohol 

 Anbefalinger fra officals ikke 
efterkommes. 

 Hensynsløs kørsel på og uden for banen. 

 

 

Tekniske krav 

Motorrum 

 Motoren skal være rengjort udvendigt 
 Brændstofs forbindelser skal være 

forsvarligt fæstnet og tætte. 
 Ingen alvorlige olielækager 
 Ingen løse dele 

 

Køretøjets interiør 

 Ingen løse dele 
 Sæder skal være fæstnet 
 Hvis sikkerhedsbælter forefindes, skal 

disse være brugbare 
 Brandslukker skal være let tilgængelig 

 

Køretøjets Exteriør 

 Synligt racing nummer 
 Synligt ”racing godkendt” mærke 
 Alle karosseridele skal være sikret  
 Forlygter afmonteret eller glasset sikret 
 Brændstoftank sikret 
 Tankdæksel på plads og sikret 
 Navkapsler afmonteres eller sikret 
 Styrtøjs forbindelser sikret 
 Hjul kontrolleret eller sikret 
 Gadedæk eller racingdæk – ingen 

grovmønstret traktor style 
 Ingen revner i dækkets karkasse. 

 

Hermed ønskes et godt og sikker Vintage Race Experience 

TimeWinder Nostalgidage 

 


