
INDBYDELSE 

Winter Trial DK
11. februar 2017

Luffes 40 års jubilæumsløb
Dette løb er næsten identisk med MAZDA-løbet, kørt 17. jan. 1982, 

hvor Luffe var løbsleder.

Løbet er et gammeldavs pålidelighedsløb, som man kørte det i 
70'erne og 80'erne.

Løbet består af 3 etaper med kort + 3 tulipanetaper med  
skiftende hastigheder.

1. afd. af DHMC Int. Classic Tour 2017

Fra Vestkysten jan. 1982:

Efter løbet tilbyder  
Vejen Hallen:

Varm ret + 1 øl eller 
vand

til 100,- kr. pr. person.
(Bestilles ved anmeldelse)



INDBYDELSE  
TIL 
PÅLIDELIGHEDSLØB

ANGERENDE KLUB: Dansk Historisk Motor Club (DHMC) 
Løbets navn:  Winter Trial DK - Luffes 40 års jubilæumsløb 
Type: Pålidelighedsløb, som man kørte det i 70'erne og 80'erne. 
Dato: Lørdag d. 11. februar 2017

OFFICIALS:  
Løbsleder:  Niels Oluf Jessen

SEKRETARIAT: Niels Oluf Jessen 
 Rosengade 79, 6600 Vejen  
 Tlf.: +45 20 87 95 80 
 E-mail: luffe@dhmc.dk

Deltagerklasser: Straf: Gebyr: Længde: 
1. Biler t.o.m. 1990 med udstyr *) kr. 300,- 160 km + 
2. Biler t.o.m. 1990 uden udstyr  kr. 300,- 160 km + 
3. Begynder/Tourist (alle biler)  kr. 300,- 160 km +  
4. Biler 1991- med udstyr  kr. 300,- 160 km + 
5. Biler 1991- uden udstyr  kr. 300,- 160 km +

Tilladt udstyr i klasse 2 og 5 (ud over bilens standardudstyr): Ur, stopur, analog køretidtabel.  
Biler med andet udstyr henvises til klasse 1 eller 4. 
GPS er ikke tilladt. (Gælder alle klasser). 
Klasse 3 er forbeholdt deltagere med ingen eller meget lidt erfaring i historisk P-løb. 
Ved få tilmeldte kan der efter løbsledelsens skøn ske klassesammenlægninger.

*) Som i 70'erne og 80'erne: 
25 strafp. for manglende skilt - 10 strafp. for fejl skilt. 
10 strafp. pr. minut ved de hemmelige, der er skiltet. Dvs. man skal holde for at få tid. 
Der gives ikke afgangstid. Nærmere information i slutinstruktionen.

ANMELDELSE: 
Anmeldelsesmåde:  Online via DHMC’s hjemmeside: www.dhmc.dk el. osport.dk 
Anmeldelsesfrist: Tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 18.00 
 Efteranmeldelse kun iflg. aftale med løbsledelsen.

Betalingsmåde: Overføres til klubbens konto i Saxo Privatbank senest 
 7. februar 2017. Konto nr. 96250000824356. (9625 er reg.nr.)  
 Ved afbud efter anmeldelsesfrist, tilbagebetales indbetalt 
 beløb ikke.

OMRÅDE: 
Møde- og startsted:  Mazda-Suzuki-forhandler Mogens S. Hansen,  
 Søndergade 109, 6600 Vejen 
Samlingssted: Den Gamle Vejenhal, Fuglesangsallé 10, Vejen. 
Mødetid:  Fra kl. 10.00 
Første start: Kl. 11.00 - Rutebog udleveres 15 min. før starttid

SÆRLIGE BESTEMMELSER:
Løbet er 1. afd. af DHMC Classic Tour, så der er al mulig grund til at deltage....

Praktisk oplysninger, især for nye deltagere:
Løbet: Er tilrettelagt så alle, også selvom du ikke har deltaget før, har en god 

chance for at prøve motorsport, hvor præcision og kortlæsning er i 
fokus.

Hastighed:  Der køres efter fastsat tid i etaper, og gennemsnithastigheden 
overstiger ikke 50 km/t.

Kort  Pålidelighedsløb køres ved hjælp af let kortlæsning. 
og ruten:  Undervejs kontrolleres deltagerne ved indlagte tidskontroller  

og udsatte kontrolskilte.  
Kortmaterialer udleveres ved start.

Veje:  Vejene er fine og gode, og løbet er tilrettelagt så lidt sne ikke skulle give 
de store problemer.

Deltagere:  Alle kan deltage, uanset om du har motorsportserfaring eller ej.  
Der skal være 2 personer i bilen, en kortlæser og en chauffør.  
Alle kan deltage, også selvom du ikke er medlem af en klub.

Bilerne:  Alle indreg. biler kan deltage, og vi ser selvfølgelig gerne at du deltager 
i din klassiske bil, hvis du har én.

 Husk vinterudstyr ift. vejrudsigten.

 - på gensyn.... 
Dansk Historisk Motor Club 
Luffe Jessen

Mazda- og Suzukiforhandler

Mogens Schelde  
Hansen A/S

Søndergade 109 
6600 Vejen 

Tlf. 75 36 34 44

Kongeå Løbet
INDBYDELSE TIL:

Kongeå Løbet
HISTORISK PÅLIDELIGSHEDSLØB

13. april 2008
1. afd. af DASU Classic   -   1. afd. af DHMC Classic Tour

Præcisions måleudstyr 
til alle køretøjer...
LANO TRIPMASTER
- Driftsikker med stor nøjagtighed
- Trinløs justerbar LED-display
- Stort tilbehørsprogram

Østervangsvej 39 · 6715 Esbjerg N · Tlf. 7613 4444 · Mobil: 20 96 10 26
www.care4all.dk         www.lano-elektronik.dk

Unik sporing af  
køretøjer og maskiner

Mangler du en makker ??
Så kontakt Luffe på tlf. 20 87 95 80 eller på 

email: luffe@dhmc.dk


