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SLUTINSTRUKTION 1 
 

Tak for jeres tilmelding til Dahl Biler – Vestjylland Classic 

lørdag den 25. maj 2013.  

 

Løbet er godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi j.nr. 4100-50163-00057-13  

Jeres start tid fremgår af vedlagte startliste. I bedes henvende jer i følgende ræk-
kefølge: 

1. Evt. tripkontrol jf. medsendte kort. 

2. Udlevering af startnumre og streamers samt gavekort kr. 100 til OK benzin.  

3. Teknisk kontrol. Sæt start nr. og streamers på inden teknisk kontrol.  

4. Tankning  

5. Licenskontrol og betaling  

6. Kaffe og rundstykker - Dahl Biler er vært 

7. Udlevering af køreordre 45 min. før start tid 

8. Start fra startportal – kontrolkort udleveres 2 min. før start tid.  

 

Respittid er fastsat til 30 min før pause og 30 min efter pause. 

Løbets længde er 104,675 km før pause + 142,850 km efter pause. I alt 247,525 
km. 

Idealkøretid inkl. pauser og 2 min. ved hver opgivne TK er 6 timer og 47 min. 

Pausen holdes ved Dahl Biler i Holstebro. Der er tankningsmulighed under pausen. 
Tankningsmuligheden (er vist i rutebogen) er beliggende ca. 1,5 km fra pauseplad-
sen. Pausen er ca. 60 min inkl. evt. tankning. 

Ved pausen vil der blive serveret en hotdog og 3 håndmadder (SOMS er vært). Der 
kan købes drikkevarer. 

Der holdes en kort kaffepause efter ca. 172 km. Sørvad Fodboldgolf er vært ved 
kaffen. 

Under sekundetaper er der ingen tidskontroller inden for byskiltene og heller ingen 
tidskontroller indenfor de første 500 meter efter der har været ubetinget vigepligt. 

Der anvendes ikke kontrolzone ved de opgivne tidskontroller og der gives altid ny 
starttid ca. 2 min efter ankomsttid. 



 

Præmiering 

Der er præmier til følgende placeringer: 

Expert:    nr. 1,2 og 3 

Touring:   nr. 1,2 og 3 

Sport:   nr. 1 og 2 

Åben klasse:  nr. 1 

 

Til et historisk løb hører historiske pokaler 

Struer & Omegns Motor Sport har fra Bent Jørgen Pedersen fået foræret et 
sæt sølvpokaler fra løb i SOMS i begyndelsen af 1960’erne. Disse pokaler 
udloddes som vandrepokaler i forbindelse med historiske løb i SOMS og alt-
så første gang i forbindelse med Dahl Biler – Vestjylland Classic. 

Pokalerne vindes af det mandskab der rammer tættest på sekundet på se-
kundetaperne i løbet, uanset klasse. 

 

Turneringspoint til FDM DASU Classic 

Hvis I deltager med en anden chauffør eller observatør end ved 1. afde-
ling af turneringen, bedes I inden løbsdagen rette henvendelse til pointli-
steføreren, Lars Andersen, SMKG, og fortælle hvem der skal have tildelt po-
int for denne afdeling.  

Lars kan kontaktes via mail til andersenlars@msn.com 

 

 

 



 

 

 

Oversigt mødested og start 
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Tripkontrol 


