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INDBYDELSE TIL DM1    28-29. marts 2015 

 
Så er det tid til 1. afdeling af DM1 2015 
Løbet afholdes hos Sydvestjysk RC og bliver afviklet over 2 dage.  

 

Adressen er: Skovly ridecenter 
Friskerivej 13 

6740 Bramming. 

 

Begge dage startes der kl. 8:00, dog med forbehold for ændringer alt efter antal tilmeldinger.  

 

Sidste rettidig tilmeldingsfrist er Lørdag d. 21/3 kl. 23:59 og kan ske HER 

Efter tilmelding + kr. 100,-  ( Efter tilmelding lukker helt d. 24/3 kl.12.00 ) 

 
Husk tilmelding er bindende, evt. Afbud skal dir. jvf. reglement. 

 

Der køres 5 klasser, 1:8 Nitro pro buggy og 1:8 Nitor truggy + 1:8 EL Buggy og 1:8 El Truggy og  

Sportsmands klassen ( for nybegynder med 1/8 RC Biler) 

 

Fredag kl 18:00 til 20:00 : træning for dem der skal køre løb lørdag. 

Lørdag kl 18:00 til 20:00 : træning for dem der skal køre løb søndag. 

 

Der er mulighed for at campere ved banen. 

Der vil være adgang til toilet, og der er strøm under løbet dog må der ikke tages strøm ud af hallen !!! 

Ellers kan der henvises til: 

www.darumcamping.dk 

 

Prisen er: 200.- pr. bil pr. dag i 1:8 og 50.- pr. deltager i Sportsmands klasse. 

Der vil være mulighed for at købe mad og drikke varer begge dage fra kl 7:30. 

HUSK. At medbringe bord+stol til pitten. 

Der vil være muligehed for og leje tællerbrikker 

Varme blæser og varme pistoler må IKKE bruges !!! 

Opsætning af banner reklame på banen : 25 kr Pr. dag. 

Forhandler plads/stand 100 kr Pr. dag ( max 9 M2 ) 

Tilmelding skal ske på HER  

 

 
Torben Helsinghoff Mail : 28281125hoff@live.dk 
 

              

 
 

http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=260&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC0xOC9sb2JzLWthbGVuZGVy
http://www.darumcamping.dk/
http://dmsu.dk/index.php?option=com_dmsu&view=race&id=260&r=L2luZGV4LnBocC9vZmYtcm9hZC0xOC9sb2JzLWthbGVuZGVy

