
     
 

Tilmelding DM for klubhold 5. – 6. okt. 2019 
 

Næstved Motor Klub afvikler DM for klubhold for mini, maxi, OB og Pitbike. 

 

 

 

Der kan tilmeldes i følgende klasser. 

 

Mini: 
Hvert hold består af 2 deltagere + holdleder, der kan deltages frit på 65/85cc 

maskiner. Holdets deltagere skal være i besiddelse af gyldigt Junior B kørelicens. 
 

 

Maxi: 

Hvert hold består af 3 deltagere + holdleder, mindst en MX2 de 2 øvrige er valgfrie 

Holdets deltagere skal være i besiddelse af gyldigt Maxi A eller B licens 

 

 

OB: 

Hvert hold består af 2 deltagere – begge Oldboyskørere – holdleder må være en af 

kørerne. Holdet kan sammensættes af: 

En A-kører og en B-kører – eller 2 B-kørere. 

For OB 50+: frit valg. 
 

 

Pitbike: (Afkortet maxi bane) 

Hvert hold består af 2 deltagere – holdleder må være én af kørerne 
Holdets deltagere skal være i besiddelse af gyldigt Pitbikelicens.  

Holdsammensætninger: Open/Rookie, Open/Open eller Rookie/Rookie 

 

 

Holdlederen skal være medlem af den klub, som tilmelder holdet. 

 

 

 

Tidsplan bliver offentliggjort, når alle hold er tilmeldte. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alle: 

Max. antal startende hold i finalerne er 20, ved mere end 20 tilmeldte hold - køres 

der en A og B finale. 

 

Info. vedr. løbet: 
Der er instruktion lørdag og søndag morgen kl. 8.30. Her er mødepligt for 

holdlederne. 

Alt indkørsel til både træning / tidskval er gennem ventezonen. 

Tilmelding på dagen: er åben fredag fra kl. 19 til kl. 21 og lørdag 7.30 til 8.20, dette 

foretages af holdlederen. 

 

Praktisk. Info: 
Ryttergården: Er åben fra fredag kl. 15.00.  Alle klubber tildeles en plads i 

ryttergården. Det er kun tilladt at parkere kørernes biler i det afmærkede areal i 

ryttergården, andre biler henvises til parkeringspladsen. 

Der vil være strøm til rådighed, prisen for dette er Kr. 100,- for hele weekenden. 

 

Cafeteriet: 
Vil være åbent lørdag og søndag. Der vil være mulighed for at købe morgenbrød og 

anden mad. 

 

Der arrangeres ikke fællesspisning. 

 

Tilmelding ved indsendelse af tilmeldingsblanket senest onsdag den 25. september 

2019 på: E-mail: mayer1102@gmail.com. 

 

Tilmeldingsgebyr:  
Maxi A-B. 900,- pr. hold  

OB, Pitbike og Mini. 600,- pr. hold. 

 

Tilmelding er først gyldig ved indbetaling af tilmeldingsgebyret.  

Husk at angive klubnavn. 
Beløbet bedes indbetalt på klubbens konto.   reg.nr. 6070 konto.nr. 0001100806. 

senest 25. september, ved manglende rettidig betaling bortfalder starttilladelsen. 

 

Der kan ikke foretages efteranmeldelser. 

 

DM for klubhold afvikles iht. Danmarks Motor Unions Motocross reglementet 2019. 

 

 

 

 

Med sportslig hilsen 

Næstved Motor Klub. 
 

mailto:mayer1102@gmail.com

