Träna
bilkörning på
Torslandabanan!
Bli en bättre bilförare! Lär känna din bil och utveckla dig som förare!
Alla typer av bilar är välkomna. Körningen är vanligtvis på
onsdagar i jämna veckor kl 18-20 och huvudsakligen på grus.
Se hemsidan för mer info www.torslandamk.se
Vissa tillfällen är det något tema t.ex. inbjuden gäst, körteknik, däck eller liknande.
För varje träningstillfälle får du också en lott i utlottningen av Torslanda Trofén,
som är ett litet vandringspris med tillhörande premie.
Alla som deltagit under året får dessutom diplom och heders-omnämnande på
klubbens anslagstavla.

Välkommen!
Torslanda Motorklubb med sponsorer

Föranmälan till sekr@torslandamk.se eller tel 0739-022377

Behöver man ha egen bil?
Man behöver inte ha egen bil, men det underlättar. Man kan dels hyra en folkracebil på plats
och dels finns möjlighet att köra med vanlig väg-registrerad bil = standard bil =
’Svensson-bil’. Standard bilen behöver vara skattad, försäkrad, besiktigad och inte alltför
känslig för tex stenskott. Man kör inte emot eller ens nära andra bilar, så det är inte folkrace
som man tänker från folkracetävlingar. Man behöver inte vara orolig att någon kör på sin fina
standard bil.
I fallet med standard bil kör man inte riktigt samma bana (lite långsammare sträckning) och i
reglementet sorterar det under ’Enkla tävlingsformer / Drivers Open’.
Det är inte Drivers Open varje gång utan det ordnas om det är tillräckligt många anmälda. Ett
av de bästa alternativen är att köpa en egen tävlingsbil, kanske ihop med några kompisar.
En folkracebil kostar alltid endast 6500:- och vem som helst får köpa när det har varit tävling
(dock ej träning).

Måste man ha licens?
Ja, licens behövs, men det är lätt att få. Dels finns prova-på-licens att köpa på plats, då får
man köra direkt efter en kortare säkerhetsgenomgång. Vid några tillfällen ordnas också licenskurs så du får en egen riktig licens. Det tar bara ett par timmar och sen har du din licens för
alla kommande tillfällen. Det är inte svårt eller dyrt, allra minst om du nöjer dig med att träna.
Vill du tävla är det några hundralappar till. För Drivers Open behöver du egen riktig licens.

Måste man ha hjälm och overall?
Ja säkerhetsutrustning är obligatorisk, men det finns att låna av kompisar eller hyra om du
inte har egna grejor.

Vad kostar det?
Träning kostar 100:- om man har egen bil, egen licens etc. och är medlem i klubben.
Icke medlem i klubben: 150:-.
Klubbmedlemskap senior kostar 300:-/år.
Hyra av tävlingsbil (folkrace): 300:- för två pass + deposition 300:- som återfås om det inte
blivit för mycket plåtskador.
Hyra av säkerhetsutrustning: 50:- för medlem, 100:- för icke medlem.
Prova-på-licens: 150:Vanligtvis finns möjlighet att hjälpa till med någon uppgift och därigenom få ner kostnaden.

