
Tillægsregler åbent løb 30-06-18 Nørlundbanen 

1. Arrangementet afholdes under FIAs internationale bestemmelser, DASU’s

reglementer for automobilsport, banens certifikat, nærværende
tillægsregler. DASU er medlem af DIF.

2. Åbent folkerace d. 30. juni 2018 på Nærlundbanen Ikast.

3. Arrangør : Ikast og omegns Motorklub.
Sekretariat : Allan Jensen Ellevej 6 7442 Engesvang.

Tlf. 23 72 50 14 E-mail : imk@allan-jensen.dk

4. Der køres i følgende klasser :
Folkerace ungdom : Alle med UFR- og UB-licens 14-17 år.

Ladies : Alle kvinder fra 16 år og opefter med UFR-, FR- og B-licens.
Folkerace : Alle med UFR-, FR- og B-licens fra 17 år og opefter.

Ved mindre end 5 deltagere per klasse kan klassen aflyses.

5. Anmeldelse skal ske på www.dasu.dk
Sidste frist for anmeldelse er den 24. juni 2018.

Anmeldelsesgebyr for Ungdom incl. miljøafgift kr. 390,-
Anmeldelsesgebyr for Ladies og Folkerace incl. miljøafgift kr. 490,-

Ved efteranmeldelse indsættes beløbet på Reg. 2760 Konto 59 70 03 03 03

Anmeldelsen anses først for gyldig når beløbet er betalt.
Ekstra plads i depotet kan tilkøbes for kr. 100,- pr. 10 m2

Skriftligt afbud i henhold til reglement 5, sendes til sekretariatet.

6. Resultattavle er placeret i vindue ved cafeteria.

7. Depotet åbner den 29-06-2018 kl. 16.00
Licenskontrol den 29-06-2018 fra kl. 19.00 til kl. 21.00

Licenskontrol den 30-06-2018 fra kl. 07.00 til kl. 09.00
Tekniskkontrol den 30-06-2018 fra kl. 07.00 til kl. 09.00

Træning 3 omgange kl. 9.30 til kl. 10.15
Førermøde på konkurrencedagen kl. 09.10 i hallen. MØDEPLIGT.

Første heat starter kl. 10.30

8. Startnumre :

Ungdom : 1 – 99
Folkerace : 100 – 499

Ladies : 500 – 599
Lodtrækning før hver heat runde.

Præmiering :
Der er præmie til nr. 1-2-3 i alle A-finalerne.

Derudover vil der i Folkeraceklassen være præmier til de 3 bedste kørere,
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der stiller op i en ”standardbil”. Det vil sige, bilen skal være ilagt en motor, 
som den pågældende model har været homologeret / typegodkendt med i 

Danmark max 4 cylinder. Deltagelse i denne type bil skal oplyses i licens 
kontrol.   

Klassen køres sammen med Folkerace, og de 3 vindere vil blive fundet ud 
fra point efter finalerne. 

Der vil blive kørt 2 djævleheat efter finalerne.  
Første djævleheat er for de 6 bedste standard biler i Folkerace klassen. 

Andet djævleheat består af de 3 bedste ikke standardbiler, og de 3 bedste 

fra første djævle heat. 
Der er præmie til de 3 bedste fra andet djævle heat. 


