
 
 

Inviterer til Large Scale Off Road, DM1 2019
 
 

Dato & start tidspunkt: (Træning Fredag d. 12 og Lørdag d. 13.) LØB SØNDAG D. 14. APRIL 2019.
 

Sted: Brandevej 19B, 7430 Ikast.
 

Bane: Kunstgræs.
 

Klasser: 2wd, 4wd, Truck og Sportsman.
 

Løbsleder: Kim Nygaard.
 

Dommer: Konrad Berger.
 

Teknisk kontrol: Udføres af IMK bestyrelsesmedlemmer.
 

Tilmeldingsgebyr: DKK 250,- HER
 

Tilmelding: BEMÆRK DATO. Senest 4/4. Efter tilmelding plus kr. 100,- Tilmelding lukker helt d. 7/4. HER
Ved tilmelding i den sidste uge optil løbet skal både klub og løbsleder give tilladelse.
 

Reglement: Der køres efter reglement 5.
  

Præmiering: Efter reglement 5. Bemærk: Vi bruger genbrugs pokaler, herved spare klubben kr. 1.750,-
 

Transponder, AMB: Der køres med RC4 dekoder.
 

Træning: Fri træning for tilmeldte. Fredag d. 12/4-2019, klokken 17:30-20:00
Lørdag d. 13/4-2019, klokken 8:00-18:00

 

Vigtigt: Medbring eget bord og forlængerledning.
Støt op om klubben, køb din mad og drikkevare i klubbens kiosk.
Bemærk, at det ikke er tilladt, at indtage medbragt mad og drikkevare i pitten og ved banen.
Gå foran med det gode eksempel og gør i vores klub, som du gerne vil have, at andre gør i din klub.
Der er strøm til lys, ikke til varme. Medbring selv generator til store strømtræk.
Gør din bil klar, så den kan klare en teknisk kontrol.
IMKs motto: SMIL, motorsport er for alle.
Plads i Pit telt: Tilmelding på DKK 0,- HER
  

Camping ved banen: Tilmelding på DKK 50,- for hele weekenden pr. person. HER 
Åben fra fredag d. 12/4-2019 klokken 17:30.
 

Husly i klubhus med bad (afstand 300m. Det er et stort rum på 300m2, medbring madras og sengetøj): 
Tilmelding på DKK 100,- for hele weekenden pr. person. HER 
Åben fra fredag d. 12/4-2019 klokken 17:30.
 

Forplejning: (2 stk smør selv rundstykker med kød eller ost og kaffe)
Lørdag morgen 7:00-9:00: Tilmelding på DKK 30,- HER
Søndag morgen 7:00-8:00: Tilmelding på DKK 30,- HER
 

Lørdag & søndag frokost: 
Toast med skinke og ost, Grillet pølse m. brød.
 

Fredag & lørdag aften: 
Medbring selv aftensmad.
 

Fre/lør/søndag: 
Drikkevare, øl og vand DKK 10,- pr. stk.
 

http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=305&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC1sYXJnZXNjYWxlL2xvYnMta2FsZW5kZXI=
http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=305&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC1sYXJnZXNjYWxlL2xvYnMta2FsZW5kZXI=
http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=305&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC1sYXJnZXNjYWxlL2xvYnMta2FsZW5kZXI=
http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=305&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC1sYXJnZXNjYWxlL2xvYnMta2FsZW5kZXI=
http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=305&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC1sYXJnZXNjYWxlL2xvYnMta2FsZW5kZXI=
http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=305&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC1sYXJnZXNjYWxlL2xvYnMta2FsZW5kZXI=
http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=305&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC1sYXJnZXNjYWxlL2xvYnMta2FsZW5kZXI=


Andre spørgsmål: Afklares ved slutinstruktionen på køremødet før start.


