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Drifting 
Banesikkerhedsreglement 2022 

 

Banekrav  

4.0 Generelle bestemmelser  

4.01 Banecertifikat  

Baner der benyttes til konkurrencer og træning, skal være godkendt af DASU, der som bevis 
herfor udsteder et banecertifikat hvor det fremgår hvad banen er godkendt til og som sammen 

med banens katastrofeplan og banetegning skal være ophængt synligt.  

Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 659 om afholdelse af motorløb på bane skal til enhver tid 

overholdes.  

4.02 Udstyr  

Flag i nødvendigt antal, min 40x60cm  

4.03 Sikkerhed  

På baner med publikumsadgang må publikum ikke have fri adgang til bane og evt. Parc Fermé.  

Banens asfalt skal havde en jævn overflade, og der må ikke være ujævnheder på bane, som kan 

forårsage at en bil vil blive ustabil. 

4.04 Afkørselsarealer 

Afkørselsarealer skal være en fortsættelse af banens profil uden forskel mellem bane og 

afkørselsareal. Enhver overgang skal være minimal. 

4.05 Afløb og dæksler 

Afløb og dæksler skal være forsvarligt fastgjort til ramme med bolte, svejsning eller lignende.  

Permanent opførte reklameskilte, bygninger, belysningsmaster eller lignende skal – hvis der er 

risiko for påkørsel – være forsvarligt afskærmet.  

4.06 Permanente baner 

Permanente baner skal overholde banesportens cirkulære om baner. 

4.08 Provisoriske baner 

For godkendelse af provisoriske baner, skal arrangøren indsende en detaljeret skitse over banen 

og de sikkerhedsforanstaltninger, der planlægges. 

DASU godkender banen ud fra denne skitse. Godkendelsen vedlægges en godkendelsesblanket. 

Når banen er etableret, kan DASU kræve banen synet af en af DASU udpeget sagkyndig. 
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Banesikkerheden for provisoriske baner skal tilstræbes at være på samme niveau som for 

permanente baner. 

4.09 Underlag  

Til alle konkurrencer skal alle konkurrencebiler – når de er parkeret på deres plads i depotet – 
holde på et underlag for at undgå forurening af jorden. 

Underlaget kan være en presenning og skal være under hele bilen.  

 


	Banesikkerhedsreglement 2022
	Banekrav
	4.0 Generelle bestemmelser
	4.01 Banecertifikat
	4.02 Udstyr
	4.03 Sikkerhed
	4.04 Afkørselsarealer
	4.05 Afløb og dæksler
	4.06 Permanente baner
	4.08 Provisoriske baner
	4.09 Underlag



