Motorklubben for alle
med interesse i motorsport med
klassiske og historiske biler
uanset fabrikat og udstyr!
Arrangementer: Se www.dhmc.dk

Tilmeld dig DHMC’s
nyhedsbrev på dhmc.dk
eller scan koden

Følg os på:
facebook.com/
danskhistoriskmotorclub

Tillægsregler

Bliv medlem på
dhmc.dk
eller scan koden

www.dhmc.dk

DHMC
Klubrally Light
Søndag d. 1. marts 2015
1. afd. af MSSV 2015

Tillægsregler for
KLUBRALLY LIGHT

Løbsledelse:
Sekretariat:

Dansk Historisk Motor Club - DHMC 035
DHMC Klubrally LIGHT - MSSV 1
Søndag d. 1. marts 2015
Niels Oluf Jessen, OF 324
Tlf. 20 87 95 80, efter kl.17.00
luffe@dhmc.dk
Niels Oluf Jessen
Jonas Lomholt Jessen
Lars P. Nielsen
Nymarks Allé 109, 8320 Mårslet
Telefon: 75 56 83 18
lpn@privat.dk

Deltagerklasser:
1) Gadebiler, Grundlicens/C1-licenser, max. 2 kalenderår, frie dæk
(nuværende klasse 1 i JFM)
2) Standardbiler, alle licenser, alle ccm, både frie og klassede dæk
(nuværende klasse 0, 2 og 3 i JFM)
3) Rallybiler, alle licenser, 0-1600 ccm, både frie og klassede dæk
(nuværende klasse 4 og 5 i JFM)
4) Rallybiler, alle licenser, over 1600 ccm, både frie og klassede dæk
(nuværende klasse 6 og 7 i JFM)
Klasser ved et enkelt løb kan sammenslås præmieringsmæssigt, hvis der ikke er minimum 3 deltagende
biler. Der gives stadig point i de enkelte klasser til MSSV-turneringen.
Begrænsninger:

Min. deltagerantal:
15
Præmiering kun i klasser over 2 deltagere

Anmeldelse, gebyr Startgebyr:
og frister:
Anmeldelsesmåde:
		
Anmeldelsesfrist:
Efteranmeldelse:
		
Betalingsmåde:
Ved start.
Løbsområde:
Mødested og
teknisk kontrol:
Samingsted og mål:
		
1. vogns mødetid:
1. vogns starttid:

Oversigtskort i rutebogen

Løbets længde:

Totalt ca. 40 km, heraf ca. 10 km prøvestrækning, fordelt på 6 prøver, 		
nogle køres flere gange.
Kun fast underlag.
Løbet er 1. afd. af MSSV
Slutinstruktion og resultatliste sendes til alle, der ved tilmelding opgiver
mail-adresse. Kan også hentes på www.dhmc.dk
DASU's forsikring opkræver klubben en selvrisiko på kr. 3000,- pr.
skade, som forlanges betalt af skadesvolderen.

Særlige
bestemmelser:

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobil Sport,
afsnit 3, nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.
Arrangerende klub:
Løbets navn:
Dato:
Officials:
Løbsleder:

Hjælpekort:

kr. 300,Elektronisk via www.osport.dk
Ellers kontakt løbsledelsen.
Sekretariatet i hænde senest 25. febr. 2015
Anmeldelse modtaget efter ovennævnte
dag: + kr. 100,- oveni startgebyr.
Shell Lunderskov
Reinholts Bakke 62, 6640 Lunderskov
Vejen Gamle Idrætshal,
Fuglsangsallé 10, 6600 Vejen
Kl. 11.00
Kl. 12.00

Gratis start til alle medlemmer af DHMC

- både chauffør og observatør skal være medlemmer.
Hvis du som medlem af DHMC ønsker at deltage gratis, men ikke har
kørt klubrally før, skal du forinden have deltaget i et klubrallykursus.
Se herunder.

Følg løbet, tjek deltagerlisten og meld dig ind i klubben
på www.dhmc.dk. Se også MSSV.dk

Klubrallykursus:
DHMC afholder klubrallykursus samme dag.
Sted:
Vejen Gamle Idrætshal, Fuglesangsallé 10, 6600 Vejen
Tidspunkt:
Kl. 9.00
Pris:
Ikke medlemmer af DHMC: Pr. person kr. 150,Medlemmer af DHMC:
Gratis
Tilbud:
Klubrallykursus +
Medlemsskab af DHMC incl. licens til klubrally mm. +
Startgenbyr til klubrallyet
Kun kr. 725,- pr. person
Tilmelding:
Senest 26. februar til Niels Oluf Jessen, tlf. 20 87 95 80, efter kl.17.00
til klubrallykursus:
eller på luffe@dhmc.dk
Klubrallykurset giver mulighed for bl.a. at kunne deltage i klubrally, hillclimb, sprint,
økonomiløb, orienteringsløb og pålidelighedsløb

Medlemmer af DHMC
har gratis start!
Alle der betaler kontingent (uanset type) inden
fristen, har gratis start til DHMC Klubrally den 1. marts!.
For at få gratis start, skal både chauffør og observatør være
medlemmer af DHMC.
Er kun den ene medlem, starter du til halv pris.

