
 

   

   
 

  

 

  

 
Den Internationale Racing Festival  

Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim  

 
 

 

 

København, den 26. april 2016  

 

 

Til Enhedschef Mads Monrad Hansen 

 

Ønsket supplerende oplysninger fremsendes som opfølgning på vort brev af 14.04.2016.  

 

Terminen afgøres, som altid, af den europæiske motorsportskalender og har hidtil derfor, altid 

været afholdt i april eller oktober, for derved, at opnå det mest favorable fremmøde af materiel 

samt såvel nationale som internatonale racerkørere.  

 

Dermed fremstår de to nævnte måneder i 2017 som de mest ønskbare.  

 

Ligeledes kan det her oplyses, at positioneringen af selve eventet har, som benævnt ved tidligere 

møde en førsteprioritering, men ligeledes forefindes en plan B og plan C.  

 

Der har derfor ved de indledende møder desangående været nøjagtige videre mødeforløb aftalt 

for at finde / opnå den bedste løsning - naturligvis med profileringen af København for øje.  

 

Den ligeledes ønskede specificering af de I vort brev ad 14.04.2016 nævnte udgifter, fremsendes 

hermed til jeres information. 

 

 Transport af materiel inkl. personale t/r fra leverandører.  2.200.000 kr.  

 Publikums afspærring / baneopbygning    2.500.000 kr. 

 Drivmidler plus opsætning af tankanlæg / sikkerhedsopbygning 450.000 kr. 

 Brandsikring af tankanlæg      75.000 kr. 
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 Hotel og catering for aktører og frivillige    650.000 kr. 

 Flybilletter tur/retur       180.000 kr. 

 Transportforsikring tur/retur      425.000 kr. 

 Eventforsikring       360.000 kr. 

 Læge / speciellæge til akutbehandling to dage   75.000 kr. 

 Førstehjælp publikum       75.000 kr. 

 Ambulance tilstedeværelse       148.000 kr. 

 Sanitære forhold       175.000 kr. 

 Renovation m.m.       175.000 kr. 

 Udgifter til el, opkobling / leje af div. udstyr    185.000 kr. 

 Højtaler installationer m.m.      125.000 kr. 

 Stand by el-teknikere        35.000 kr. 

 Servicetelte        180.000 kr. 

 On side catering til frivillige      65.000 kr. 

 Forbrug af dæk       275.000 kr. 

 Tribuner        375.000 kr. 

 Vagtværn, nat, med hunde tre døgn     150.000 kr. 

 Svejsning og genetablering af div. vejdæksler   75.000 kr. 

 Leje af brandslukningsmateriale til baneforløbet   60.000 kr. 

 Skiltning for trafikalt vejomlægning     300.000 kr. 

 Betonforsikring       75.000 kr. 

 Indkøb af styrthjelme og hygiejne masker    160.000 kr. 

 Administrationskontor i København / 6 måneder   75.000 kr. 

 Mødeomkostninger / catering      85.000 kr.  

 Diverse        300.000 kr. 
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Vi håber, at denne specificering er fyldestgørende indenfor rammer af et arrangement af denne 

størrelse.  

 

 

 

Med venlig hilsen. 

 

 

 

Den Internationale Racing Festival 

 

CC.  

Enhedschef Mads Monrad Hansen 

Kenneth Kay Jensen 

 


