
14. april 2022 

 
SLUTINSTRUKTION 1 
 
  

 

                
Lemvig og Omegns Motor Sport takker for jeres anmeldelse til 
 

 Mads Kjær's Mindeløb den 18. april 2022 

 
Konkurrencen er godkendt af DASU den 27. januar 2022.  
Arrangementet er godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi under journal nr. 4100-50163-00026-22. 
Der er 26,900 km prøver hvoraf de 4,750 km er grus. 
 
Jeres startnummer og starttid fremgår af vedhæftede deltagerliste.  

 
Parkere trailerne hensigtsmæssigt ved Lemvig Gymnasium eller Højvang Snedkeri (se kort).  
 
Mødetid ved teknisk kontrol er 1 time før jeres starttidspunkt. 
Sikkerhedsudstyr til klubrally er: seleknive, ildslukker (dog ikke klasse 1 + 2 + 3), 
førstehjælpspakke, advarselstrekant. 
 
Hav venligst registreringsattest, periodisk synspapir, rallysynsattest, kvittering på prøvemærker  
(motorløb) og vognbog klar (dog ikke klasse 1), når I kommer til teknisk kontrol. 
 
Teknisk kontrol foregår hos Rednings-Ringen, Industrivej 51, Lemvig, hvorefter I går ind til  
licens kontrol. Licenser vil så vidt muligt være tjekket via tilmeldingen ved DASU (dog ikke 
endagslicenser), men 1. kørere bedes have kørekort klar til fremvisning, herefter får I rutebogen 
udleveret.  
Kontrolkortet udleveres på starttidspunktet. 
 
I ventetiden til jeres start er der kaffe og rundstykker sponseret af 7-Eleven, Lemvig. 
 
Hvis I af en eller anden grund skulle blive forhindret, så husk at ringe afbud. 
 
Kontrolkort – onlineregistrering af tider. 
Vi vil i år igen forsøge at lave online registrering af tiderne ude på prøverne sammen med et almindeligt 
kontrolkort. Prøvemandskabets digitale tid eller kontrolliste er tællende. 

 

Deltagerne kan på løbsdagen se deres tider (og andres) ved at gå ind på www.mjtj.dk/kr. 
Her er der links til to sider, en der hedder: ”Vis mandskab” og en, der hedder: ”Vis 3 hold”. 
Vis mandskab: Her kan man vælge, hvilket startnummer, man vil se tiderne fra. Vælg jeres eget. Når 
en prøve er gennemført, taster officials tiden ind på en mobiltelefon, og resultatet kan straks ses på 

denne side. Siden opdaterer selv to gange i minuttet, men hvis man ikke kan vente på det, kan man selv 
opdatere siden manuelt. Siden kan bruges som jeres kontrol på at jeres tid er korrekt, inden I kører fra 
prøven. 
Vis 3 hold: På denne side kan Ifølge med i to/tre konkurrenter. På siden kan man vælge, hvilke tre 
startnumre, man vil se. Også her opdateres siden to gange i minuttet. 
 

 
Med sportslig hilsen 

 

Klaus Urup Mortensen - 51 95 35 99 
Kirsten Laursen - 24 41 99 28 

http://www.mjtj.dk/kr

