
ADVARSEL!

Kørsel her er for sjov, men det er ikke et spil!
Hvert år bliver mange førere og passagerere dræbt eller alvorligt såret!

Sikkert  …
• Husk dette er en offentlig vej. Du kan for-

vente at runde et hjørne og se en bus der
fylder hele banen og kører 35 Km/t.

• Brug hjelm både i bil og på MC.

• Kig ofte i dine spejle efter hurtigere køre-
tøjer. Hvis det har indhentet dig, så er det
hurtigere end dig - træk til højre og blink for 
at indikere det er sikkert at overhale dig.
Undgå pludselige manøvrer, overhal høfligt

• Hold sikkerhedsafstand til forankørende.

• Hold jævnligt pauser. Ringen er 20Km lang -
et ukoncentreret øjeblik kan være fatalt.

• Kontroller dit køretøj nøje før hver tur.
Vædske lækager er livsfarlige for andre.

• Husk der er ingen afkørselsmuligheder eller 
grus i de fleste sving. Autoværn er hårdt.

• Vær forsigtig ved uheld. Passér langsomt.
Kig efter gule flag eller ‘kør langsomt' sig- 
naler, også fra tilskuere!.

• Husk den Tyske færdselslov gælder på 
Ringen. Politiet efterforsker alle uheld,
skyldige parter bliver retsforfulgt.

• Gem nødopkaldsnummeret på din mobil:
+49 2691 302215.

Farligt  …
• Tag det roligt på dine første omgange: der er 

mange lumske sving og glatte overflader.
En god fører kender først diverse sving og bane-
forhold efter 50-100 omgange.

• Forvent ikke meget greb fra asfalten i regn: den
er slet ikke samme standard som på racerbaner.

• Udforsk ikke dit køretøjs grænser her. Gem det
til de meget sikrere moderne racerbaner, f.eks.
den seperate GP-bane "Südschleife".

• Overhal ikke på højre side. Blink til venstre for
vise du ønsker at passere, vent til det andet
køretøj blinker til højre for at lade dig passere.

• Kør ikke med passagerere før du kender banen
godt. Tillæg ekstra sikkerheds-margen.

• Stop ikke på banen, undtagen for at give første-
hjælp. Hvis du skal stoppe så kør ud på græsset,
vel uden for den alm linie, ellers kan du blive ramt.
For at advare trafikken, gå bag autoværnet og gå
længere tilbage end du tror nødvendigt!
- advarsler for tæt på uheldet kan distrahere og 
forårsage flere uheld. Vis 'kør langsomt' signalet:
Gentagne store op og ned bevægelser med begge
arme.

• Flyt ikke et køretøj efter uheld: Det kan lække
vædsker på banen og forårsage flere uheld.


