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Info om extra säkerhetsbesiktning i Novemberskölden 4/11-17.
OBS! Nedanstående säkerhetskontroll är frivillig.
Med mål att skapa bättre förutsättningar för att klara sig oskadd i en avåkning så kommer en del av
besiktningen vara att tillsammans med förare och kartläsare kika över hur personlig
säkerhetsutrustning är installerad, justerad och används.
Detta görs i en egen hall efter vanliga besiktningen med hjälmar och HANS/Hybridskydd samt
fastspända bälten, man behöver alltså inte overall, handskar osv.
Jan Phersson från Simpson Europe inspekterar hur ni sitter fast, ger er tips och råd hur ni skall
använda er utrustning för att använda den så bra som möjligt. Han har till sin hjälp 2 notarier som
skriver upp det han säger och ni får efter tävlingen det han har informerat er om på en minneslapp.
OBS! Ovanstående säkerhetskontroll är frivillig.
Vill man göra denna säkerhetskontroll så går det till så här: SE SKISS NEDAN.
1: Anmälan, montera startnummer & dekaler på avsedd plats.
2: Rulla in bilen i besiktningshallen när det är din tur vanliga besiktningen.
3: Rulla ut bilen ur hallen när besiktningen är klar.
4: Använder ni ej HANS eller hybrid eller vill ej ha en säkerhetsbesiktning, sväng höger.
5: Vill ni ha en extra säkerhetsbesiktning, sväng vänster och kör runt byggnaden igen till hallen
för säkerhets besiktning.
6: Ta på er hjälmar och HANS/Hybridskydd och spänn fast er i bilen som inför SS.
7: Rulla in andra besiktningshallen, STÄNG av motorn innan bilen är inne och rulla.
8: Jan Phersson från Simpson Europe finns på plats och tittar på hur det är monterat.
9: Jan har 2-3 minuter på sig per bil så ni MÅSTE sitta i bilen med utrustningen på när ni rullar in.
10: När Jan tittar på er utrustning och pratar med er så har han 2 notarier till hjälp som antecknar.
11: Knäpp loss er, kliv ur och och putta ut er bil.
12: Efter tävlingen får ni infon från Jan Phersson i textform eftersom det blir mycket info på kort tid.

Detta genomförs av Nässjö MK i samarbete med Jan Phersson från Simpson Europe, Bilsport
Rallycup och Smålands Bilsportsförbund.

