
 

 

ACE CHALLENGE 
Välkomna till en annorlunda trackday tillsammans med Race with ACE. 

Hela lördagen den 16/10 kommer vi att ha tillgång till Anderstorps 4,1 km långa GP bana. Vi 
kommer att köra med open pitlane indelat i två grupper. Gruppbyte sker var 20 min. 

Vid lunchtid kommer vi att ha en kul specialsträcka kallad ACE Challenge som kommer att 
köras på tid. För de som inte vill vara med på denna körning är banans norra del öppen för 
körning.  ACE Challenge är en snabb variant av en konbana. Banan är lagd för mer fartkänsla 
och upplevelsen man får på racerbana. Banans sträckning är på Anderstorp Raceway södra 
delen. 

 

Datum: 2010-10-16  08:00-17:00 

Var: Anderstorp Raceway 

Anmälan: Använd formuläret på www.racewithace.se alt. Skicka namn, telnr, mejladress, biltyp och grupp till 
info@racewithace.se. Bokningsbekräftelse kommer att finnas på www.racewithace.se 

Kostnad: 1200 kr insatt på bankgiro 5942-7401 före 2010-10-11 

 1500 kr kontant (ej kort) för efteranmälan på plats 

Försäkring: I anmälningsavgiften ingår en obligatorisk personskadeförsäkring för föraren. 

Säkerhet: Under hela dagen finns fullt utrustad ambulans med sjuksköterska samt bärgare på plats. Vi kommer 
dessutom att ha tillgång till det nya elektroniska flaggvaktsystemet Tracksa (www.tracksa.com) runt 
hela banan. Alla förare måste ha hjälm samt heltäckande klädsel när de är ute på banan. Deltagaren 
måste ta med sig egen hjälm och klädsel.  

 
Förarmöte: Det är obligatoriskt för alla förare att vara med på förarmötet. För de som inte hinner till mötet kl 

08:15 finns möjlighet att närvara vid ett senare förarmöte 11:00. Ingen kommer ut på banan innan 
man deltagit på någon av dessa.   

Grupper: Grupp 1  Besiktigade gatbilar godkända gatdäck körkort 

 Grupp 2  Bilar med båge  slicks tillåtna  körkort 

Ljudkrav: Max tillåtna ljudnivå är 95 dB. Om deltagare överskrider denna gräns får arrangör rätt att svartflaga 
denna, avgiften betalas ej tillbaks 

Mat: Under dagen kommer försäljning av hamburgare och korv etc. att finnas. 
 
 
Tider: 08:15-08:30 Förarmöte  Depå 
 
 09:00-11:45 Open Pitlane   Hela banan 

 11:15-11:30 Förarmöte   Depå 

 12:00-13:45 ACE Challenge  Södra delen 

 12:00-13:45 Open Pitlane   Norra delen 

 14:00-17:00 Open Pitlane   Hela banan 

 17:10 Prisutdelning ACE Challenge 

 


