
 
 

DRCMU 2 OFFROAD 1/10 
Bane adresse:  
Energivej 24, Lindved 
5260 Odense S 
 

Program: 
28. maj 2022 Fri Træning (75,- kr. for tilmeldte til DRCMU løbet) 
29. maj 2022 Løb med 3 runder kvalifikation og 3 finale gennemkørsler 
 

Klasser: 
Åben Klasse, 2WD, 4WD og Truck  
 

Træning:  Torsdag (Kr.himmelfarts dag) d 26 maj, der er åbent på hele anlægget for træning (100,- for 
ikke medlemmer) 
Fredag d. 27 maj, er der ligeledes træning på begge baner (100,- for ikke medlemmer) 
Lørdag d. 28 maj, træning kun for deltagere til DRCMU løbet (75,- kr. for ikke medlemmer)  

 
Se heat opsætning og tidsplan på myrcm hjemmeside. 
 

Løbsleder: Ulrich & Jesper Rasmussen 
Løbsdommer: Søren Jeppesen 
 

Præmier: 1-2-3 i A finaler, vinder af delfinaler. 
Reglement: DRCMU reglement. 
 

Tilmelding på www.myrcm.ch 
 

Sidste rettidig tilmelding/afmelding er søndag d. 22 maj kl. 23:59, efter dette tidspunkt er klubben 
berettiget til at opkræve dobbelt gebyr eller afvise tilmeldingen. Bliver man forhindret, skal afmelding ske 
direkte til klubben og eventuelt opkrævning af startgebyret kan finde sted.  
 

Startgebyr: kr. 100,- for Åben Klasse. 2WD, 4WD og truck kr. 150,- pr. klasse.  
Træningsgebyr: 75,- kr. lørdag d. 28/5, øvrige dage 100,-  kr. pr. dag. 
 

Generel info:  
Der kan overnattes ved banen i telt eller campingvogn, begrænset adgang til strøm. 
Toilet: Der vil være festival toilet på pladsen, der ikke adgang til rindende vand. 
 

Kiosk. 
Torsdag og fredag vil der være kiosk med begrænset udvalg. 
Lørdag er kiosken åben for salg af div. Drikkevarer, snacks m.v. fra kl. 10:00, Frokost fra kl. 12:00  
 

Søndag er der morgenmad fra kl. 7:45 og der vil åbent hele dagen med salg af diverse snack og mad. 
Alt sammen til rimelige priser. 
 

Kontrol dæk:  
2WD fordæk: Vi anbefaler Stagger (U6592) Cut stagger kan også anvendes 
4WD fordæk: Wide stagger (U6810) og Mezzo (U6889) til regnvejr 
2WD+4WD bagdæk: Mezzo Gul (U6885) til tørvejr og Mezzo Sølv (U6886) til regnvejr 
 

Truck fordæk: Stagger Rib Gul (U6708) eller Blå (U6525) til tørvejr og sølv (U6798) til regnvejr 
Truck bagdæk: Minipin Gul (U6816) til tørvejr og sølv (U6815) til regnvejr. 
 

Pit: 
Overdækket pit med stole, strømudtag og plads til ca. 80 personer. 
 

Evt. spørgsmål sendes på mail: formand@odense-rc.dk 


