Rallykursus R1/C1
Oprykning fra KlubRallylicens (R2 - R3) til Rallylicens (R1) og Co-driver licens (C1).
Også generhvervelse af rally licens.
Så starter sæsonen snart, og KDAK-F inviterer hermed til kursus for jer, der har besluttet at rykke op
fra udelukkende at køre klubrally til også at kunne køre rally.
R2 – licensen er fra og med 2018 nedlagt. Det betyder at du fremover SKAL have en R1-licens for at køre
rallysprint eller rally som 1. kører.
R1 Udstedes efter godkendt ansøgning, når ansøgeren opfylder kravene for R3 og som 1. kører har gennemført
mindst 4 klubrally / klubrally-light indenfor de sidste 3 år, samt bestået rallykursus.
Fornyes uden ansøgning ved bestilling via DASU licens-bestilling, såfremt den pågældende har haft R1 licens
indenfor de sidste 3 år. I modsat fald indsendes ansøgning til Rallyudvalget
C1 Kravene for at få en C1-licens er, at I har klubrallylicens, og ligeledes gennemfører rallykurset.
Der udstedes efter kurset et DASU-kursusbevis og med det i hånden, kan I gennem jeres klub, søge
om rallylicens eller C1-licens.

Søndag d. 4. Marts 2018
KDAK-Fyn’s klublokaler på ”Polymeren”, Stationsvej 69 (Hal 10), 5792 Årslev

Kursusleder: Søren Andersen / Niels Erik Jørgensen
Der vil blive gennemgået følgende:
Krav til bilen – krav til deltager – teknik og udrustning – tidskontroller – Parc Fermé –
noter (afprøves i praksis) - og meget, meget mere!

Kurset varer fra kl. 9.00 til ca. 16.00.
Vi starter med morgenkaffe / te og rundstykker. Selve kurset starter kl. 9.30.
Der vil blive en pause i kurset, hvor der serveres frokost og senere eftermiddagskaffe / te.
Kursus og forplejning hele dagen koster kr. 200,00 pr. person.
Praktiske oplysninger:
•
•

Medbring skriveredskaber, papir og Reglement 3.
Der køres noter i almindelige privatbiler!

Tilmelding senest Søndag, den 25. februar 2018 til Søren Andersen på soren.andersen@bruker.com
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