
1 

 
Tillægsregler Sealand Challenge 2014 

4. afdeling af DM Challenge CUP 2014 
 

 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med DASU & DOS reglement for Challenge 
version 6,0, nedenstående tillægsregler, samt senere slutinstruktioner. 
 
 
Arrangerende klub: Dansk Offroad Sport (DOS) 
 
Løbets navn: Sealand Challenge 2014 
 
Dato:  27-28. September 2014 
 
Løbsleder:  Erling jensen  Tlf. 40343391 
 
Løbsledelse: Kristian leinum  Tlf. 21134259 
 
Sekretariat: Nordskovvej 3, 4190 Munke Bjergby Tlf. 21134259 

e-mail: leinum@pc.dk 
 

Deltagerklasser: Der køres i de 4 klasser jfr. Challenge løbsreglerne : 
  Kat I, Kat II, Kat III, Kat IIII 
 
Begrænsninger: Minimum 6 hold og maksimum 25 anmeldte hold. 
  Minimum for at åbne en klasse: 4 biler. 
 
Startgebyr:  Medlem af DOS med licens: 

500 kr. pr. person i deltagerbetaling. 
Medlem af DOS uden licens:    
650 kr. pr. person: 500 kr. i deltagerbetaling og 150 kr. 
i gæstelicens. 
Ikke medlem af DOS/gæstekører:     
700 kr. pr. person: 500 kr. i deltagerbetaling og 200 kr. 
i gæstelicens. 
 
Ekstra startgebyr:  500 kr. pr. bil, hvis I vælger at køre 
uden sponsorreklamer. 
 

Eftertilmelding: Tilmelding efter anmeldelsesfristen koster dobbelt startgebyr. 
 
Forplejning: Der er ingen forplejning, men gode muligheder for at handle i 

Sorø, 5 min kørsel fra Camp. 
  
 
Betaling: Startgebyret skal indbetales på bank konto nr. 7651-1297566  

eller betales i kontant beløb på sekretariatets adresse. Beløbet 
skal betales sammen med anmeldelsesblanketten før tilmelding er 
gældende. 
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Anmeldelsesfrist 20. september 2014 
 
Afmelding: Før 20. september tilbagebetales fuldt startgebyr. 

Efter den 20. september tilbagebetales der ingen startgebyr. 
 
 
Mødested: NCC Grusgrav Sorø. Lange Løng 9, 4180 Sorø. Denne indkørsel 

kan dog ikke benyttes.  
Der er Indkørsel fra Kalundborgvej   

   
 
Mødetid:  26. september  Teknisk kontrol kl. 16.00-20.00 
     

27. september  
  Teknisk kontrol kl. 7.00-8.00 
  Førermøde  kl. 8.30 

   Prøver   kl. 9.00-18.00
 28. september 

    Førermøde  kl. 8.00  
 Prøver  kl. 9.00-14.00 
 Præmie overrækkelse kl. 15.30  
 

 
Præmiering: Pokaler til de 3 bedste hold i hver klasse. 
 
 
Særlige bestemmelser: 
I forbindelse med Sealand Challenge 2014 skal deltagerne under løbet køre med reklamer 
for et antal sponsorer. I forbindelse med slutinstruktionen vil deltagerne få en tegning over, 
hvor arrangørens og sponsorernes reklamer skal placeres på bilen (se tekst under 
startgebyr). 
Herudover skal der gøres plads til startnummer på både højre- og venstre fordør. 
 
Ændringer i henhold til Challenge reglement: 
Dette løb køres efter en løbsform, som tidligere har været anvendt i Challenge.  
Det betyder at de enkelte baner skal køres så mange omgange som muligt inden for en 
længere tidsperiode. Eks. 1,5 time. 
 
Eks.  Alle de deltagende biler fordeles så de 2 og 2 starter på hver deres bane. 

Når starten går kl. 9.00, køres så mange omgange som muligt inden for 1,5 
time, og når de første biler har kørt i 1,5 timer, er antal omgange afgørende for 
hvor mange omgange de næste biler skal køre de enkelte baner. 
Hvis bane 1 eks. Køres 3 omgange inden for de første 1,5 timer. Skal de 
næste biler køre banen 3 omgange for at gennemfører bane 1.  

 
Efter den første 1,5 time skal de biler der har kørt bane 1 køre bane 2. Og de biler der har 
kørt bane 2 skal køre bane 3 OSV.  
Der vil ikke blive kørt Prolog. Deltagere starter og fordeles på baner efter lodtrækning 
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Husk: 
Kørekort!!!!!…..midlertidig kørekort godtages ikke. 
EVT Licens 
Reg. Attest. 
 
Løbet gennemføres uanset vejrlig, såfremt der er nok tilmeldte hold/biler. 
 
 
 
 


