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FEJDE den 31. juli 2021 

 
 

Så er der kommet tillægsregler til ÅRETS Jysk Fynsk Fejde, som i år igen kun er motorløb - 
se vedhæftede tillægsregler. 
 
Der køres holdmesterskab i klubrally, og løbet tæller også til klubmesterskabet i LOMS. Så vi 
håber, alle er klar til at troppe op til dette arrangement, da vi gerne skal være med helt fremme i 
spidsen om JFM-mesterskab for hold i klubrally. 

LOMS betaler startgebyr for deltagende LOMS-hold i dette løb, eneste betingelse er, at 1.kører er 
medlem i LOMS. 

Det vil sige, I som løbsdeltagere skal betale startgebyret for klubrally ved tilmeldingen på 
www.dasu.dk/kalender 

Startgebyret får I tilbage af LOMS efter start. 

Og efter løbet er alle LOMS-er velkomne til grillaften i Rom (se nedenfor). 

Kisse 

Grillaften/hygge i Rom 

Juli måneds klubarrangement bliver i år grillaften/hygge på Rombyvej 6 lørdag den 31. juli. 
Haven er åben fra kl. 15.00, hvor der er kaffe og te på kanden  så alle jer, der ikke er til fejde-løbet i 
Vejen, kom gerne tidligt. Og har du lyst til at tage kage eller lignende med, er du meget velkommen til 
dette  det aftaler vi ved tilmelding. 

Grillen tændes kl. 19.00 og vi spiser, når den er klar. Medbring selv hvad du/I vil drikke  LOMS giver 
grillmaden. 

Til orientering for eventuelt nye deltagere, så slår vi klubbens telt op i haven, så vi kan spise/hygge 
lørdag aften og evt. morgenmad søndag sammen. Der bliver også stillet klubbens borde og stole op i 
teltet, men du må meget gerne tage en stol med til dig selv. 

Hvis du vil overnatte, medbring telt eller campingvogn  så sørger vi for lidt strøm. 

Håber, der er mange, der har afsat weekenden eller noget af den til fejde, det plejer at være enormt 
hyggeligt - vi satser selvfølgelig på godt vejr .   

Tilmelding til Bo 2332 4590 eller Kirsten 4250 9905 senest søndag den 25. juli. 

 Vi ses  mvh LOMS  


