MiniRallySyd udvider og går over grænsen.
Mange deltagere fra både ind- og udland
MiniRallySyd turneringen kører nu på 4. år, og igen med mange deltagere fra både ind- og udland.
Oprindeligt blev samarbejdet sat i gang af 4 klubber: Motorsport Sønderjylland, Grindsted Motorklub, Vejen
og Omegns Motorklub og KDAK Fyn. Undervejs er Vejen trådt ud af samarbejdet og Horsens Automobil- og
Motorklub er kommet ind.
MRS udvider fra 4 til 6 klubber
Fra sæsonen 2016 udvider vi antallet af arrangørklubber til 6, idet Ikast Motorklub og vores Tyske venner fra
MSF Idstedt træder ind i MRS-samarbejdet. De 2 nye medlemmer af arrangørkredsen er begge meget
erfarne som rallyarrangører og deres indtræden vil helt sikkert tilføre turneringen endnu flere ressourcer og
dermed flere muligheder fremover.
Udvidelsen skaber flere deltagere
Vi vil meget gerne have flere Tyske deltagere i vores turnering, og det får vi helt sikkert fremover. MSF
Idstedt, som har arrangeret Wikinger Rallye i en årrække, vil åbne turneringen med Cimbrer Rallye 2016,
lørdag d. 9. april i Süder Brarup. Løbet vil blive kørt fuldstændigt efter det kendte MRS-koncept – altså
gennemkørsel lørdag formiddag, start kl. 12:00 og slut sidst på eftermiddagen. Der vil være dansk personale
ved licens- og teknisk kontrol, ligesom vi sørger for dansktalende officials ved start og stop på alle
hastighedsprøver.
Rundspørge blandt deltagere sætter 5 løb på kalenderen
At vi har udvidet arrangørkredsen fra 4 til 6 betyder ikke automatisk at der nu også skal køres 6 løb pr.
sæson. På baggrund af en rundspørge blandt deltagerne har vi valgt at køre en MRS-turnering med 5 løb i
sæsonen 2016. Se foreløbig kalender nedenfor. Dette betyder at mindst én af arrangørklubberne ”sidder
over” i hver sæson, men stadigt deltager i afviklingen af de øvrige MRS-arrangementer i fuldt omfang. I
sæsonen 2016 er det HAMK der skal ”sidde over”.
Kalenderen koordineret med den tyske rallykalender
Yderligere har vi at koordineret MRS-kalenderen med den tyske rallykalender, således at tyskerne har
mulighed for at deltage i alle 5 MRS-løb og dermed give et yderligere boost i deltagerantallet i hele
turneringen.
Foreløbig kalender MRS 2016:
MRS-1 MSF Idstedt

Cimbrer Rallye

9. april

MRS-2 KDAK Fyn

Anderup El Rally

21. Maj

MRS-3 MSS

Rally Sønderjylland

11. Juni

MRS-4 IMK

Rally Midtjylland

10. September

MRS-5 GMK

Sydjysk Rally

8. Oktober

Datoerne er foreløbige, men altså allerede koordineret med den tyske kalender.
Nyt turneringsreglement i 2016
MRS-ledelsen arbejder lige nu med ændringer til turneringsreglementet, som vi offentliggør i løbet af
efteråret. Bl.a. ændrede dækregler og turneringspoint for at starte i de enkelte løb er på vej.
Ny officialklub styrker officialarbejdet i MRS
For at fastholde og udvide vores meget vigtige officialskare, arbejder vi også med en kommende MRSofficialklub, som skal samle vore officials fra hele regionen. Tanken er at der bl.a. skal tilbydes uddannelse
og merchandise til loyale officials, men mange andre og meres sociale tiltag kan også komme på tale.
Fortsat ”God sommer” til alle ……….
Arne Pagh / Niels Erik Jørgensen

