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FEJDE den 1. – 3. juli 2022 

 
Så er der kommet tillægsregler til ÅRETS motorsportsweekend, Jysk Fynsk Fejde i Sjørslev (se 
vedhæftede tillægsregler).  
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. Ud over deltagelse i klubrally, er der ikke mindst 
det sociale klubliv med camping og fejdefest lørdag.  
 
Da der køres holdmesterskab i klubrally, og løbet også tæller til klubmesterskabet i LOMS, vil vi 
opfordre jer til at stille op i dette løb.  
Har I et forslag til hold-navn, så hører vi meget gerne fra jer. 

Som tak for hjælp til årets arrangementer, betaler LOMS følgende: 

✓ startgebyr for deltagende hold i holdmesterskab i klubrally 
✓ grillmad fredag aften 
✓ morgenmad / kaffe lørdag og søndag 
✓ gebyr for camping/telt/strøm  

Det vil sige, I som løbsdeltagere skal betale startgebyret ved tilmeldingen hos DASU, og så får I 
startgebyret tilbage af LOMS efter start på løbet. 
 
Vedrørende fejdefesten, som koster 200 kr., kan I også tilmelde jer sammen med løbstilmeldingen 
på DASU.dk - eller I kan tilmelde/betale til Kisse på tlf. 2441 9928 eller Herluf på tlf. 2250 9017 
senest søndag den 26. juni, så vil vi lave en fælles tilmelding. 
 
Vi regner med at køre til fejdepladsen og stille op fredag eftermiddag ca. kl. 18.00. Giv os besked om, 
hvor mange vi ska l lave plads til i LOMS-lejren samt købe grillmad og morgenmad til.  
 
Til orientering for eventuelt nye deltagere, så har vi fælles telt med, hvor vi stiller borde og stole op, 
så vi kan spise aftensmad fredag og morgenmad m.m. sammen. (du må meget gerne lige tage en 
stol med til dig selv).  
 
Håber, der er mange, der har afsat weekenden eller noget af den til fejden, det plejer at være enormt 
hyggeligt. 

   Kisse 

Bestyrelsen 2022: 

Formand:  Bo Damgaard, Rombyvej 6, 7620 Lemvig  2332 4590 

Næstformand:  Mads Kudsk, Nautrupvej 2, 7830 Vinderup                                       2671 6342  

Kasserer:  Kirsten Laursen, Frejasvej 89, 7620 Lemvig     2441 9928  

Sekretær:  Thomas Hvid Sørensen, Adelgade 23 A, Lihme, 7860 Spøttrup   2012 4133  

Bestyrelsesmedlem: Ole Bøg-Jensen, Odinsvej 58, 7620 Lemvig     2325 5807 

  

 
Mød op til klubbens aktiviteter – tag gerne kæreste, nabo, svigermor, venner …. med.  


