
Ti-Mo’s tosse ræs! 
Ti-Mo’s tosse ræs er udtænkt af Tinglev klubbens 2 største tosser! Hvis der skulle herske tvivl om hvilke individer der her 

er tale om, er det Mike Hansen og Rasmus T. Callesen.  

Altid ude efter skæg og ballade, og generelt træt af at træne en hel lørdag når klokken nærmer sig fodringstid, har de 

udtænkt det nye alle kommer til at snakke om i pitten! 

For få år siden blev der kørt F1 om lørdagen, med SuperPole kval og biler der kørte lidt anderledes, var det god 

underholdning for kører og tilskuer. Det krævede dog en hel bil med udstyr og forberedelse. For at få underholdningen 

tilbage, men holde omkostninger og forberedelse nede, har de 2 tosser udtænkt et ræs formater og 6 klasser. Klasserne 

kræver absolut minimal forberedelse, og et ræs er kørt på bare 15 minutter!  

Tilmelding og afvikling 
De 3 ræs der får flest tilmeldinger, bliver afviklet lørdag aften kl 20:00 – 21:00. 

Maks 10 tilmeldinger pr. klasse.  

Tilmelding er åben frem til kl 19:00 på dagen, til enten Mike eller Rasmus. 

Tilmeldingsgebyr: GRATIS! 

Løbsformat 
5 minutters fri træning. 

Ca. 5 min. SuperPole kval: 1 ud omgang, 1 flyvende omgang (den tællende for start placering), 1 ind omgang. 

5 min finale med F1 start som sædvanlig. 

Reglement  
Touringcar 1:10, gummidæk, Li-Po (ingen overladning). 

Træning, kval og finaler bliver kørt på samme batteri! 

Bil og/eller karros må ikke være til skade for andre biler på banen, banen selv eller påsættere.  

Alt andet er frit.  

Klasser 
2 mans ræs 
Der skal altid være 2 personer om at styre bilen! 

(1 til speeder og 1 til at styre) 

Forhjulstrækker ræs 
Den bagerste rem skal pilles ud! 

Baghjulstrækker ræs 
Den forreste rem skal pilles ud! 

Bakke ræs 
Bilen skal bakke rundt!  

(der skal bare byttes rundt på A og C på motor) 

Køre med en hånd ræs 
Der må kun være en hånd på senderen! 

Reverse steering ræs  
På senderen skal der laves omvendt styring! 


