ADVARSEL!

Kjøring her er gøy, men det er ikke et spill!
Hvert år blir mange førere og passasjerere drept eller alvorlig såret!
Sikkerhet…

Farlig…

• Husk at dette er en offentlig vei. Du kan forvente at rundt et et hjørne kan møte en buss
som bruker hele banen og kjører i 35 Km/t.

• Ta det roligt på dine første runder: det er
mange vanskelige svinger og glatte overflater.
En god fører kjenner først diverse sving og baneforhold etter 50-100 omganger.

• Bruk hjelm både i bil og på MC.
• Se ofte i speilet etter hurtigere kjøretøy.
Hvis de har innhentet deg, så er de
hurtigere enn deg - trekk til høyre og blink for
å indikere det er sikkert å kjøre forbi deg.
Ungå plutselige manøvere,vær høflig!
• Hold sikkerhetsavstand til foran kjørene.
• Ta pauser jevnlig. Ringen er 20Km lang ett ukonsentrert øyeblikk kan være fatalt.
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• Kontroller ditt kjøretøy nøye før hver tur.
Væske lekasjer er livsfarlige for andre.
• Husk der er ingen avkjørings muligheter/
sikkerhetsoner i de fleste svinger.
• Vær forsiktig ved uhell. Passér langsomt.
Se etter gule flagg eller ‘kjør langsomt' signaler, også fra tilskuere!
• Husk at den Tyske veglov gjelder på
Ringen. Politiet etterforsker alle uhell,
skyldige parter blir rettsforfulgt.
• Lagre nød nummeret på din mobil:
+49 2691 302215.
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• Forvent ikke mye grep i asfalten ved regn: den
er ikke samme standard som på racerbaner.
• Utforsk ikke ditt kjøretøys grenser her. Gjør det
på de sikrere moderne racerbaner, f.eks.
den separate GP-banen "Südschleife".
• Kjør ikke forbi på høyre side. Blink til venstre for
å vise du ønsker at passere, vent til det andre
kjøretøy blinker til høyre for å la deg passere.
• Kjør ikke med passasjerer før du kjenner banen
godt. Legg inn ekstra sikkerhetsmargin.
• Stopp ikke på banen, untatt for at gi førstehjelp. Hvis du skal stoppe så kjør ut på gresset,
vel uten for den alm. linje, du kan bli truffet.
For å advare trafikken, gå bak autovernet og gå
lengere tilbake enn det du tror er nødvendig!
- advarsler for tett på uhellet kan distrahere og
forårsake flere uhell. Vis 'kjør langsomt' signalet:
Gjentagene store opp og ned bevegelser med
begge armer.
• Flytt ikke et kjøretøy etter et uhell: Det kan lekke
væsker på banen og forårsake flere ulykker.

