
 

 

Resultatliste 
 

Randers Auto Sport siger tak for jeres deltagelse i TJEK Revision Løbet, NEZ 2 / DM 2 / JFM 2. 
 

Resultaterne fremgår af vedlagte filer. Vi har desuden valgt at vedhæfter alle filerne for fejlstatistiker, så 
kan I selv vælge dem I finder interessante uden at skulle igennem alle siderne. 
 

Vi siger tak for jeres mange positive tilkendegivelser på løbsdagen. 
 

Tak fordi I har kørt pænt overalt. Vi har ikke modtaget klager fra lodsejere og vejene var fine dagen derpå 
på trods af regnvejret. Speciel tak til Viborg Kommune for at stille skovveje i Fastruplund til rådighed samt 
AU Forskningscenter Foulum for at stille deres område til rådighed. 
 

Vejrguderne var ikke helt med os, da vi sidst i løbet blev ramt af et regulært skybrud, som bevirkede,  
at vi så os nødsaget til af afbryde løbet for de udenlandske deltagere, inden de nåede til Fastruplund Skov. 
Vi frygtede, at biler ville sidde fast, og at skovvejene ville blive ødelagt. Så vidt vi kunne lytte os til blandt de 
udenlandske deltagere, så var denne beslutning i orden. 
 

Der indkom 2 protester i løbet med følgende ordlyd: 
 

Start nr. 704 i klasse NEZ-DK protesterer mod Etape 2, rubrik 4.4: 
Nøjagtighedskravet ikke overholdt – HRK Z skal gøres straffri. 

Afgørelse:  Protesten godtages, gebyret betales tilbage. 
 HRK ”Z” udgår af beregning. Nøjagtighedskravet er ikke overholdt. 
 Gælder klasse A / M / NEZ-DK og NEZ-U. 
 

Start nr. 704 i klasse NEZ-DK protesterer mod Etape 2, rubrik 5.9: 
Valgfri rute. Er ikke 20% kortere – HRK skal slettes. 

Afgørelse:  Protesten godtages, gebyret betales tilbage. 
 HRK ”K” udgår af beregning. Der er valgfri rute, da forskellen er under 20%. 
 Gælder klasse A / M / NES-DK og NEZ-U. 
 

Der blev offentliggjort følgende rettelser: 
 

Klasse C:  Notering ”S” i rubrik 8.2 på etape 3 ændres til ”T”.  
 Etape 1, rubrik 6.2 (retteligt rubrik 6.3) – notering af ”Z” som fejlnotering gøres straffri 
Ophængt kl. 19.35 
 

 
 



 
 
 
Klasse M/NEZ/A/B:   

Etape 1, rubrik 6.1 – HRK ”W” gøres valgfri, da tæt på bygning ej ophæver nøjagtighedskrav 
på kort 1:20.000. 

Idealruten: Rubrik 7.1 – notering skal være ”T” (ikke ”S”). 
Ophængt kl. 20.08 
 
Klasse NEZ-U Rutebog 3: 
 Ruten slettes (”deleted”). Hele etapen udgår.  

Force majeure. Too much rain. 
Ophængt kl. 20.39 
 
 
DM og JFM point er ikke korrekte i klasse M og NEZ-DK i vedhæftede resultatlister, da beregningsprogram-
met ikke tager hensyn til, at disse 2 klasser i DM og JFM sammenhæng skal sammenlægges. Det vil blive 
påført korrekt i stillingerne hos pointlisteførerne. 
 
Følgende mandskaber tildeles 48 DM point og 48 JFM point: 
Kenneth Kjeldsen – Frank Kjeldsen i klasse B 
Rene Skjøt – Jørgen Skjøt i klasse B 
Poul Brøndum – Egon Brøndum i klasse M 
 
Præmier var sponsoreret af Viborg Kommune og gives til følgende mandskaber: 
101,213,206,201,307,306,405,404,706,704,605,606 og 601(NEZ-Beginner Cup). 
 
De præmier, som ikke blev uddelt på løbsaftenen vil blive uddelt ved DM/JFM i Thy den 21. august 2021. 
 
Tak for denne gang til deltagere, officials og sponsorerne, TJEK Revision & Rådgivning,  
Hinge Autoværksted og Viborg Kommune. 
 
 
Med venlig hilsen  
Løbsledelsen 
 


