
  

 
 

TILLÆGSREGLER FOR KLUBRALLY 

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med 
Reglement for Automobilsport, nedenstående 

tillægsregler og senere slutinstruktioner. 

 
 

Arrangerende klub: Kjellerup og Omegns Motorklub - 089 

Løbets navn: Jysk/Fynsk fejde 2020   

Løbsdato:  Lørdag d. 1. August 
 

Løbsleder:  Michael H. Døssing - 344  

Løbsledelse: Jakob Pedersen 
  Christian Lindhard 

 

Sekretariat: Kenneth Svendsen 
  Kenneth-svendsen@hotmail.com 

  2933 5000 

   

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

KR2 - ”Rallybil” - over 1600 ccm - 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” forefindes i kapitel 20 
”Tekniske regler for klubrallybiler”  

 

  Generalklassement: Nej 
  Holdkonkurrence: Ja 

  Klassede dæk: Jf. DASU-aftalen. 

 

  Max. deltagerantal: 100 
  Min. deltagerantal: 20 

  Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 1 

 

Startgebyr med reklamer: 350 

Startgebyr uden reklamer: 700 
Anmeldelsesfrist:  Mandag d. 27. juli 

Anmeldelsesmåde: Via DASU.dk 

Betalingsmåde: Sammen med tilmelding på DASU.dk 
 

Mødested: Fabriksvej, 8620 Kjellerup 

Start: Fabriksvej, 8620 Kjellerup 

Pause: Circle K, Parallelvej 6, 8620 Kjellerup 
Mål: Circle K, Parallelvej 6, 8620 Kjellerup 

 

 
 

 



1.vogns mødetid kl 9:00 

1.vogns starttid kl 9:30 
 

Løbets totale længde: 250km 

Løbets prøver:  30km, 6 prøver, køres 2 gange, 90% asfalt 10%grus 
 

 

 
Særlige bestemmelser 

 

Tekninskkontrol/Start: Tekninskkontrol foregår i 2 grupper, lige og ulige startnumre. 

Herefter køres frem til startområdet, hvor man selv starter ud 
til ens starttid. 

 

Pause: Der er indlagt 15 min pause på ruten, mellem prøve 6 og 7, 
ved Circle K, Parallelvej 6, 860 Kjellerup 

 

Forplejning: Ingen forplejning ved start. Mulighed for køb af med ved 
pause/mål i pølsevogn eller tankstation. 

 

Parc ferme: Ingen start og mål parc ferme grundet Covid19 

 
Reklamer: Løbsledelsen forbeholder sig ret til at på klæbe reklamer 

 

Resultatliste:  Udsendes via mail og offentliggøres på www.KOM.dk og 
KOM´s Facebook side 

 

Præmier: Ingen præmiefest. Medaljer sendes til klubberne 

 
Selvrisiko: Selvrisikoen som udløses ved større skader på andres 

ejendom, deles 50/50 mellem kører og arrangerende klub. 

Selvrisikoen er 2.500,-. Det er altså både op til løbslederens 
planlægning og op til dig som deltager at undgå skader. 

 

Slutinstruktion 1:  Udsendes pr. mail, og offentliggøres på www.KOM.dk og 
KOM´s Facebook side 

  

Løbet er tællende til: JFM holdmesterskab    

 2. afdeling af klubmesterskab; klubrally i KOM 
  

  


