
Hedensted Open er et træningsløb hvor ALLE, - også nybegyndere kan være med.  

Indbyder til 
Hedensted Open 2016

Klasser: 
Der køres i følgende klasser, dog åbnes ingen klasser med færre end 3 deltagere:  

Expert: 6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, Men Open 

Piger: 6 år og under, 7 år, 8 år, 9 år, 10 år, 11 år, 12 år, 13 år, 14 år, Ladys Open 

Cruiser: Ladies, Cruiser A + B (Har man kørt sig til et DM nummer i 2015, kan man ikke stille op i B) 
  

Reglement:  
Der køres efter reglement for Jt All in racing cup. 

Dog uden Transponder. Der kørers A & B finaler

Tilmelding / startgebyr / betaling / registrering:  
• Seneste tilmelding torsdag d. 26. maj  
• Startgebyr: Kr. 80,- 
• Eftertilmeldings gebyr: Kr.20,-  

Online tilmelding via DMU’ tilmeldings system. 

Der opfordres meget kraftig til at forhåndstilmelde sig af hensyn til overholdelse af 
tidsplanen!  

Det er muligt at eftertilmelde, Eftertilmeldinger SKAL afleveres skriftlig og betales kontant i beregner huset 
på løbsdagen, inden kl 12.00. 

Deltagende klubber skal udpege en holdleder, som registrerer på dagen.

Lørdag d. 28. Maj 2016 - mødetid kl. 12.00, - løbsstart kl.13.30  
Bemærk: Af hensyn til overholdelse af tidspunkt for løbsstart, lukkes der for registrering kl.13.00 

     EFTERTILMELDINGER skal i år være foretaget INDEN normal mødetid! (dvs. FØR kl 12.00) 



  
Træning:  
Træning for blok 1 starter kl 12.20. 

Der trænes i 2 blokke á 40 minutter.  
Blok 1=ekspert/piger til og med 12 år  
Blok 2= Ekspert/Piger 13 år og op + cruiser. 

Præmiering:  

Der uddeles pokaler til 1. – 3. pladserne.  

Penge præmier til Mens open class & Ladys open class 

1. plads = 1000 Kr 
2. Plads =  500 Kr 
3. Plads =  300 Kr

Camping:
Det er muligt at campere ved banen, hvis man også skal køre Midtjysk cup om søndagen.
Det koster 100 kr at campere pr. nat, bestilles ved at kontakte:
Jesper Kjeldsen på telefon 20922107 eller mail jesper@kjeld-gaard.dk

Efter løbet så 
“rul af” på 1,5 

km, og få 
Hedensted’ 

bedste burger 
ved Cafe Cozy 
til Hedensted 
open pris !!!




