
 
 
 

 
 



TILLÆGSREGLER FOR KLUBRALLY 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport, 

nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner. 

Arrangerende klub: Ikast og omegns Motor Klub 

Løbets navn: Ruskær Auto Løbet, 5.afd. af JFM & 8.afd. af Speed Nord 
Løbsdato:  Søndag den 6. oktober 2019 

Løbsleder:  Bjarne Rosenlund Nielsen off. 324 
Løbsledelse: Henrik Iversen off. 364 

Anders Clausen off. 363 

Sekretariat: Hans-Otto Flensborg, Bindstowvej 10 Ørre, 7400Herning 
Tlf.: 22 40 54 93 
E-mail adresse: hanflensborg@gmail.com

Hjemmeside: www.imk.dk

Deltagerklasser: KR1 - ”Rallybil” - over 1600ccm - klassede dæk 

KR2 - ”Rallybil” - over 1600ccm - frie dæk (E-mærkede) 

KR3 - ”Rallybil” - 0-1600 ccm - klassede dæk 

KR4 - ”Rallybil” - 0-1600 ccm - frie dæk (E-mærkede) 

KR5 - ”Standardbil” - alle ccm - klassede dæk 

KR6 - ”Standardbil” - alle ccm - frie dæk (E-mærkede) 

KR7 - ”Gadebil” - 0-1600 ccm for begyndere, prøv rally i max 2 
kalenderår - frie dæk (E-mærkede) 

KR8 - ”Gadebil” - over 1600 ccm for begyndere, prøv rally i 

max 2 kalenderår - frie dæk (E-mærkede) 

Definition af ovenfor anførte ”gadebil” og ”standardbil” 
forefindes i rallysportens cirkulære kapitel 20 ”Tekniske regler 
for klubrallybiler”. 

Klassede dæk: Jf. DASU-aftalen. 

Max. deltagerantal: 100 
Min. deltagerantal:  30 

Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 1 

Startgebyr med reklamer: 400 kr. 
Startgebyr uden reklamer: 800 kr. 

Anmeldelsesfrist: Søndag den 29. september 
Anmeldelsesmåde: Via dasu.dk 
Betalingsmåde: I forbindelse med anmeldelse 

Mødested: Nørlundbanen, Brandevej 19B, 7430 Brande 

Start/pause/mål: Samme sted 
Samlingssted: Samme sted 
1.vogns mødetid Kl.: 08.00 

1.vogns starttid Kl.: 09.00 



 

 
Løbets totale længde: 127 km 
Løbets prøver:  12 prøver. Samlet længde 24 km.    Underlag: 80% asfalt) 

 
 

 
Særlige bestemmelser:  
 Reklamer: Løbsledelsen forbeholder sig ret til at påklæbe 

reklamer på de deltagende biler. 
  

 Slutinstruktion 1: Udsendes på mail, samt offentliggøres på 
www.imk.dk 

  
 Resultater: Offentliggøres på samlingsstedet - forventet 

tidspunkt kl. 16.00  

  
 Præmieuddeling: Foregår på samlingsstedet umiddelbart efter 

protestfristens udløb  
 
 Efter præmieuddeling for løbet, vil der være medaljeuddeling 

for både Speed Nord og JFM turneringerne 
  

 Resultatlisten: Udsendes på mail, samt offentliggøres på 
www.imk.dk 

 

 Ved skade forvoldt på tredjeparts ejendom på 
hastighedsprøverne, betaler skadevolderen (deltageren) en 

selvrisiko på: 2500 kr.  
 
 Forplejning: Om morgenen vil der være gratis kaffe og 

rundstykker sponseret af Cafeteriakroen. 
 I pausen kan der købes grillpølser. 

Efter løbet kan der købes glaseret skinke med flødekartofler og 
salat 90 kr. Skal bestilles forud ved tilmelding. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

Mesterskabsbestemmelser JFM 
 

 
 

 
 

 


