
 

 

 

 

Speed Nord konkurrencen generelt 

 

Klubberne der kan deltage i Speed Nord Klubrally: 006, 010, 011, 019, 027, 036, 044, 045, 046, 047, 

051, 071, 073, 077, 081, 083, 089, 098, 099, 103, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 320 

For konkurrencen gælder, at alle afdelinger er tællende, og at man skal have startet i min. 50% af de 

tællende afdelinger for at komme i betragtning til præmiering. 

Point tildeles altid 1. køreren 

 

Der gives 20 point til nr. 1, 15 til nr. 2, 12 til nr. 3 OSV. (i øvrigt samme som i DASU mesterskabsregler 

2019) 

 

Den individuelle/ klassevis konkurrence 

 

Den individuelle konkurrence er åben for mandskaber fra klubber der deltager under Speed Nord Klubrally  

 

konkurrencen ”Ladies Cup” 

 

Ladies Cup konkurrencen beregnes ud fra det generelle resultat, med en kvinde/pige som 1 kører, fra klasse 

1 - 8 for hvert løb.  

Konkurrence er åben for mandskaber fra klubber under der deltager under Speed Nord Klubrally.  

 

Den generelle konkurrence ”Klassede dæk” 

 

Den generelle konkurrence beregnes ud fra det generelle resultat, i klassede dæk klasser, for hvert løb.  

Konkurrence er åben for mandskaber fra klubber under der deltager under Speed Nord Klubrally. 

 

Den generelle konkurrence ”Frie dæk” 

 

Den generelle konkurrence beregnes ud fra det generelle resultat, i frie dæk klasser, for hvert løb.  

Konkurrence er åben for mandskaber fra klubber under der deltager under Speed Nord Klubrally 

 

Konkurrencen ”OLD SCHOOL” 

 

OLD SCHOOL / Periode J2 konkurrence er for biler med årgang ind til og med 1990 og beregnes ud fra 

det generelle resultat, fra klasse 1 - 8 for hvert løb. Der gælder at deltageren alene har ansvaret for at 

oplyse årgang på bil ved tilmelding. Er dette ikke oplyst kan man ikke modtage point i denne konkurrence. 

Konkurrence er åben for mandskaber fra klubber under der deltager under Speed Nord Klubrally. 

 

 

 

 

 

 


