
Invitation til offroad DRCMU 4 i Tinglev 
 

Dato  lørdag den 24.6.2017 og søndag den 25.6.2017 
 
Sted  Ti-Mo, hjørnet Mads Clausensvej/Gl. Åbenråvej, 6360  Tinglev 
 
Klasser  1:10 El    Stock 13,5T  //  Truck  //  2 WD  //  4 WD 
 
Tidsplan Lørdag den 24. juni  
  Hele dagen Fri træning  
    Efter behov inddeles træningen i klasser.  
 
 Søndag den 25. juni 
 Kl. 07:00  Fri træning  
 Kl. 10:00   Briefing efterfulgt af 3 x kvalifikation 
 Ca. kl. 13:30 3 x finaler 
 Ca. kl. 17:00 Pokaloverrækkelse. 
 
Startgebyrer  iht. DRCMU reglement:  
 - alle klasser  DKK 150,00  
 - træning lørdag DKK   50,00 
 
Betaling søndag den 25. juni - før første kvalifikationsrunde. 
 
Tilmelding  på www.myrcm.ch  
 
Tilmeldingsfrist søndag den 18. juni kl. 23:59 
 OBS - Ved for sen tilmelding betales dobbelt gebyr. 
 - Tilmelding er bindende.  
 - Ved udeblivelse skal hele gebyret betales alligevel. 
  
Reglement  iht. DRCMU. Husk dæk reglementet.  
 
Løbsleder TBA 
 
Layout / Tæppe Nyanlagt 500 m2 offroad-bane med nyt astroturf af samme type som i Odense. 
 Pga. jordens beskaffenhed er alle hop lavet i træ. 
 
Overnatning  er mulig i klubben - fra fredag/lørdag til søndag. 
 
Spisning Både lørdag og søndag vil grillen blive tændt. På menuen står der pølser,  
 nakkekoteletter, kartoffelsalat og brød.  
 
I øvrigt - vil der være borde og stole til ca. 30 personer i klubben. 
     - medbring derfor gerne selv bord og stol.  
         - i klubben er der 200 m2 plads.  
 - vil der være mulighed for at stille campingvogn eller telt op nær klubben. 
 - vil der begge dage være en kiosk med mulighed for at købe lidt vådt og tørt. 
 - vil der søndag være mulighed for at købe morgenmad. 
 - vil der være muligt at betale med Mobilepay.    
 
Spørgsmål?? Du er velkommen til at kontakte Ti-Mo på bc@ti-mo.dk. 
 
Vi glæder os til at vise jer vores nye offroad-bane og til at afholde offroad-løbet. Husk at medbringe 
godt vejr og godt humør. 
 
 
På vegne af Ti-Mo Tinglev Modelbilklub 
Bjarne Callesen 

mailto:bc@ti-mo.dk

