
  

 
 

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: Egnscenteret Løbet 

1 afd. af SpeedNord 2017 
Løbsdato:  Søndag d. 5. marts 

 
Løbsleder:  Michael H. Døssing - 344  
Løbsledelse: Jakob Pedersen 

  Kenn Rasmussen 
 

Sekretariat: Jane Sørensen  
Byvænget 11, 6000 Kolding  
Tlf. 4063 0879 

   

Deltagerklasser: KR1 - ”Gadebil” - for begyndere, grundlicens alene/C1-licens i   

max 2 kalenderår - frie dæk (E-mærkede) 

KR2 - ”Gadebil” – over 1000 ccm klassede dæk 

KR3 - ”Gadebil” – over 1000 ccm frie dæk (E-mærkede) 

KR4 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – klassede dæk 

KR5 - ”Rallybil” – 0-1600 ccm – frie dæk 

KR6 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – klassede dæk 
KR7 - ”Rallybil” – over 1601 ccm – frie dæk 
Definition af ovenfor anførte ”gadebil” forefindes i kapitel 20 

”Tekniske regler for klubrallybiler”  
 

  Generalklassement: Ja (udelades hvis nej) 
  Holdkonkurrence: Nej 
  Klassede dæk: Jf. DASU-aftalen. 

 
  Max. deltagerantal: 60 

  Min. deltagerantal: 20 
  Min. køretøjsantal for at åbne en klasse: 1 
 

Startgebyr med reklamer: 350 
Startgebyr uden reklamer: 700 

Anmeldelsesfrist:  Mandag d. 27. feb 
Anmeldelsesmåde: Via DASU.dk 
Betalingsmåde: Sammen med tilmelding på DASU.dk 

 
Mødested: Sognegårdsvej 39, Sjørslev, 8620 Kjellerup 

Start/pause/mål: Sognegårdsvej 39, Sjørslev, 8620 Kjellerup 
1.vogns mødetid kl 8:00 

1.vogns starttid kl 9:00 
 
Løbets totale længde: 80km 

Løbets prøver:  23km, 5 prøver, køres 2 gange, fast underlag(1%grus) 
 

 
 

JEF
Godkendt



Særlige bestemmelser 

 
Startrækkefølge: KR2-KR3-KR4-KR5-KR6-KR7-KR1 

Altså klasse 1 starter sidst. 

 
Reklamer: Løbsledelsen forbeholder sig ret til at på klæbe reklamer 

 
Resultatliste:  Offentliggøres ved samlingsstedet samt udsendes via mail og 

offentliggøres på www.KOM.dk og KOM´s Facebook side 

 
Præmier: Der er præmier til de 3 bedste i hver klasse 

 
Selvrisiko: Selvrisikoen som udløses ved større skader på andres 

ejendom, deles 50/50 mellem kører og arrangerende klub. 
Selvrisikoen er 3.000,-. 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: 1 afdeling i Speed Nord klubrally   

 1 afdeling af klubmesterskab; klubrally i KOM 
  

 KOM er vært for kaffe og rundstykker inden start. 
Ved pause og mål sørger Kantineforeningen i 
Sjørslev/Demstrup IF, for at der kan købes forskelligt spise og 

drikke. 


