
Best møde 21/11-12 
 
1) Nicolai - kasserer 
    Jan - formand 
    Bo Larsen - Baneformand  
    Erik - sekretær 
    Bo Kjelgaard - formand for løbsledelse 
 
 
Vedr løb gives der 300kr til official for udefrakommende plus 1 kr pr km Samt forplejning og evt camping 
Der udstedes "boner" til fortæring 
 
Unionsmøde DMSU 6/1-13 - Erik 
Unions årsmøde - 23/2-13 - Erik, Nicolai, Bo L 
 
Nicolai clearer med Martin vedr løbs PC 
 
Bo L sørger for Dags Dato blok og ligger i Kiosken 
 
Louise & Linda sørger for madbon til officials mv 
 
Klubløb - startgebyr 100kr inkl. Bespisning og præmie for ikke klubmedlemmer 
 
Elbilløb 4/8-13 i NMRC 
 
Arbejdsweekender - 23/3-13 og 10/8-13 
 
Leman løb 
3 stk tc og 3 stk 4wd har fortrinsret 
10 biler totalt 
Efter starttilmelding gives resterende pladser efter først til mølle  
Min 3 kører pr team, max 4 pr team  
Kører skal skiftes ved tankning  
Forlader kører tårnet skal der skiftes kører  
Alle teamtilmeldte skal kører  
Kun team må skrue, råd er velkomne fra alle :)  
Tankning, batteriskift og dækskifte foregår på bordet med standset motor  
En Mekaniker løber over banen og montere baghjul og starter bilen, en kører i tårnet  
Baghjul skal monteres på bilen inden start, værktøj må forefindes ved bilen  
Der skal tankes ved kørerskifte  
Der er anvist plads til hvert team  
Der må ved kørerskifte i tårnet, evt samtale forgår modsatte side af af tårnet  
Bilklasser, teknisk reglement mv forgår efter DMSU reglementer hvor andet ikke er foreskrevet  
Kun medlemmer af DMSU kan deltage Startgebyr og deltagere skal foreligger før et team er tilmeldt 
2 biler dæk (8 stk) plus et sæt regnvejrsdæk (4 stk) (hjul mærkes)  
Løbsstart 11.30  
Deltagere skal møde op til kørermøde, ellers er man ikke deltagende (kommer teamet under tre kørere 
heraf er teamet ikke deltagende)  
Fri træning fra 8 til 10.30 Kørermøde kl 11.00  
Præmieoverrækkelse kl kl 17.00  



Evt træning kan foregå på klubbens normale træningstider en uge op til løbet  
Alle deltagere på vindende teams modtager pokal  
Pris for deltagelse 500 kr pr team  
Kiosken vil være åben hele dagen (mad, drikkevarer mv)  
Camping mulig, dog uden el, vand og toiletmuligheder (gratis) 
 
Sendes til Ole plus alle klubber, samt FB og hjemmeside Tilmelding 8 uger før,  14 dages prioriteret 
herefter, deadline 14 dage før Betaling 14 dage før 
 
MyLaps pris indhentes af Nicolai priser og effektuerer ved pris under 5.000kr 
 
Visioner: 
Der arbejdes videre med 
Astroturf 
Div pit opdateringer - overhylder, lys mv MyLaps Trappe ved dommerhus "Ny" lue og rep af glas på 
dommerhus Ny container 
 
Næste møde: 
6/3-13 hos Nicolai - Skolevangen 20, 4230 Skælskør 
 
 
 
 


