
 

 
 

 

 

 

Jysk/fynsk Mesterskab  

i klubrally for hold  

     samt 4. afdeling af Speed Nord 

i samarbejde med  

 

 

 

 
 

 

Årets motorsportsbegivenhed Jysk / Fynsk Fejde foregår igen i 

2017 med Lemvig og Omegns Motor Sport som arrangør med 

hjælp fra Struer og Omegns Motor Sport. 

 

På hyggesiden starter Fejden med, at camping-området ved 

Vejrum Fritidscenter åbner fredag eftermiddag, hvor man om 

aftenen griller sin medbragte mad og udveksler gode historier.  

  

Lørdag er det tid til Klubrally – både JFM for hold samt 4. 

afdeling af Speed Nord. LOMS har fundet nogle prøveområder, 

som er både sjove og udfordrende, og pt. arbejdes der med 7 

forskellige prøver, hvoraf de 4 køres to gange. 

 

Derefter tager hyggen igen over. Om aftenen bliver der 

spisning og under spisningen er der præmieuddeling til de 3 

bedst placerede klubhold, samt almindelig præmiering. Senere 

er der musik og dans, og aftenen slutter med natmad. 

 

Søndag kan man afhente sine bestilte rundstykker og slappe 

lidt af efter gårsdagens prøvelser, inden man pakker sine ting 

sammen og drager hjemad.  

  

Jysk / Fynsk Fejde er altså en enestående mulighed, for at 

arrangere en klubtur og kombinere motorsporten med en god 

omgang kammeratligt samvær.  

  

Vi håber på stor deltagelse, så vi kan få nogle hyggelige dage 

sammen.  

 

VI ER KLAR – ER I KLAR 

   



 

Forkortede tillægsregler 

for klubrally   

 

                           
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobil Sport,  nedenstående 
tillægsregler og senere slutinstruktioner.  

 
Løbets navn: Jysk Fynsk Fejde 2017  

Sekretariat:    Herluf Bjerg & Kirsten Laursen 

                        Tlf. 97811015 – laursenbjerg@7620rom.dk 

Deltagerklasser: Som JFM 

Startgebyr:        350,00 kr. med reklamer 

Rallycentrum:    Vejrum Fritidscenter, Tingvej 1, Struer  

Totallængde:     ca. 85 km  

Prøver:             ca. 25 km. (11 prøver)  

Underlag:          100 % asfalt, beton og fliser  

 

Løbet er Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold.  

Løbet er 4. afd. Af Speed Nord turneringen i klubrally. 

Præmieuddelingen foregår under spisningen om aftenen.  

 

Praktiske oplysninger:  

Tilmelding til Jysk / Fynsk Fejde løbet foregår via DASU’s 

hjemmeside fra ca. 15. juni 2017.  

I samme arbejdsgang bestilles og betales: Startgebyr, camping, fest-

menu og fest samt evt. rundstykker m.m. lørdag og søndag.  

Al tilmelding til Fejden foregår via DASU’s hjemmeside  

uanset om man skal deltage i løbet eller evt. kun deltage i festen.  

Priser:  

Anmeldelsesgebyr til klubrally:   350,00 kr.  

Spisning & fest:      250,00 kr.  

Spisning & fest, børn under 12 år:  100,00 kr.  

Campinggebyr pr. ”camping - enhed”  

Campingvogn, Camper, telt & andet:                   

 

200,00 kr. 

 

FESTEN: 
 

Festmenu: 

   

 

Hovedret: 

 

 

Svin og ko fra grillen 

Stort salatbuffet 

 

 

 

Dessert: 

 

 

Det kolde gys 

 

 

 

 

Natmad: 

 

 

Kend dem på knækket 

 

 

 

 

Musik: 

 

 

DJ Klint PRO lyd og lys 

Udsnit fra baren: 

Motorolie, Sprinklervæske, Kølervæske 

til meget brugervenlige priser 

 

 

HUSK NU AT 

RESERVERE 

WEEKENDEN 

4. – 6. august  

 

 

 

 

VI SES 

 

mailto:laursenbjerg@7620rom.dk

