SLUTINSTRUKTION 1

Lemvig og Omegns Motor Sport takker for jeres anmeldelse til

JFM klubrally hold
Konkurrencen er godkendt af DASU under nr. 409 den 13. juni 2017. Arrangementet er
godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi under journal nr. 4100-50163-00058-17 den 26. juli 2017.
Løbets dommer er Lars Hoffmann.
Der er 23,700 km prøver på asfalt/fliser og 400 m grus, i alt 24.100 km.
Prøve 11, Mercedes vil blive afviklet som SuperStage i Speed Nord Turneringen.
Jeres startnummer og starttid fremgår af vedlagte deltagerliste. Ved evt. afbud, vil efterfølgende
startnumre dog blive rykket 3 min. frem pr. afbud.
Mødetid ved teknisk kontrol er 1 time før jeres starttidspunkt, forsøg venligst at ramme mødetidspunktet.
Sikkerhedsudstyr til klubrally er: ildslukker, førstehjælpspakke, advarselstrekant, seleknive.
Husk registreringsattest, papir på evt. prøvemærker og vognbog.
Forsøg at parkere trailerne pænt og tæt i det markerede områder (se vedhæftede kort).
Bemærk trailerparkering må kun tilkøres fra Kronborgdige.
Teknisk kontrol foregår i opstillet telt ved Vejrum Fritidscenter, Tingvej 1, 7600 Struer, hvorefter I går
ind til licens kontrol i foyeren, hvorefter I får rutebogen udleveret.
Kontrolkortet udleveres på starttidspunktet.
Der er præmie til følgende hold:
Klasse 1
1. – 2. – 3. – 4. – 5. plads
Klasse 2
1. – 2. – 3. plads
Klasse 3
1. – 2. – 3. plads
Klasse 4
1. – 2. – 3. plads
Klasse 5
1. – 2. – 3. plads
Klasse 6
1. – 2. – 3. plads
Klasse 7
1. – 2. – 3. plads
Generelt
1. – 2. – 3. plads
I holdmesterskabet præmieres de tre bedste klubber med pokaler, som tilfalder klubberne, samt
medaljer til deltagerne på disse klubhold.
Forsikring
Deltagerne har en selvrisiko på 3000,- pr. skade, som deltagerne opkræves af DASU såfremt man
forårsager en skade.
Hvis I af en eller anden grund skulle blive forhindret, så husk at ringe afbud.
Info til camping/festdeltagere:
 Kør pænt på campingområdet.
 Dørene til festen åbnes kl. 18.00.
Med sportslig hilsen
Løbsledelsen Herluf Bjerg
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