
Winter Trial DK
 Søndag d. 27. febr. 2022

INDBYDELSE

Historisk PålidelighedsløbHistorisk Pålidelighedsløb

1. afd. af DHMC Classic Tour 20221. afd. af DHMC Classic Tour 2022

Tilmeld dig DHMC’s 
nyhedsbrev på dhmc.dk 

eller scan koden

Bliv medlem på
 dhmc.dk 

eller scan koden

Følg os på: 
 facebook.com/ 

danskhistoriskmotorclub

DHMC arrangementer 2022:DHMC arrangementer 2022:
27. jan. Generalforsamling 
  Kun for medlemmer af DHMC

27. febr. Winter Trial DK 
  1. afd. af DHMC Classic Tour 2021 
  
2.-3. april Bilmesse og Brugtmarked 
  Mød os på messen i Fredericia

10. april Classic Day - Landsdækkende PR for  
  historisk pålidelihghedsløb 

12. nov. 18th. Midnight Run 
  Finalen i DHMC Classic Tour 2021 
  Finale i DK/D Efterårsmesterskab 2022

Pga. Corona kan  arrangementet ændres!



INDBYDELSE TIL PÅLIDELIGHEDSLØB
ANGERENDE KLUB: Dansk Historisk Motor Club (DHMC) 
Løbets navn:  Winter Trial DK 
Type: Historisk Pålidelighedsløb 
Dato: Søndag d.  27-02-2022
OFFICIALS:  
Løbsleder:  Niels Oluf Jessen 
Løbsledelse: Peter Jacobi, Jens B. Andersen, Egon Brix
SEKRETARIAT: Niels Oluf Jessen, Rosengade 79, 6600 Vejen  
 Tlf.: +45 20 87 95 80 - E-mail: luffe@dhmc.dk
Deltagerklasser: Straf på sekundetaper: Gebyr: Længde: 
1. Elite 1 pr. sek. kr. 350,- Ca. 140 km 
2. Expert 1 pr. sek kr. 350,- Ca. 140 km 
3. Sport 1 pr. sek kr. 350,- Ca. 140 km 
4. Touring  1 pr. 2 sek kr. 350,- Ca. 140 km 
5. Begynder  1 pr. 30 sek kr. 175,- Ca. 140 km
Tidtagning foregår i 1/10-sekunder ved HTK’er med elektronisk tidtagning.
Klasse 1-4 er forbeholdt biler indregistreret 31/12-1990 eller før. Dog tillades nyere biler 
pga. årstiden - men vi ser dog gerne du deltager i din klassiske bil, hvis du har en.
Klasse 5 er for alle biler og er forbeholdt deltagere med ingen eller meget lidt erfaring i 
historisk P-løb.
Ved få tilmeldte kan der efter løbsledelsens skøn ske klassesammenlægninger.
I eliteklassen må der, ud over bilens alm. udstyr, kun forefindes følgende ekstraudstyr: 
Alm. eller digitale ure, alm. eller digitale stopure, mekaniske eller digitale triptællere.
I alle andre klasser er der frit udstyrsvalg, herunder elektronisk køretidstabel, speedpi-
loter og øvrigt elektronisk udstyr som GPS og lign.
 
ANMELDELSE: 
Anmeldelsesmåde:  Online via DHMC’s hjemmeside: www.dhmc.dk el. osport.dk 
Anmeldelsesfrist: Onsdag d. 21. febr. 2021 kl. 18.00 
 Efteranmeldelse kun iflg. aftale med løbsledelsen.
Betalingsmåde: Overføres til klubbens konto i Sydbank senest 
 23. febr. 2022. Konto nr. 7954824356. (7954 er reg.nr.)  
 Ved afbud efter anmeldelsesfrist, tilbagebetales indbetalt 
 beløb ikke. 
 Udenlandske deltagere kan betale ved start.
OMRÅDE: 
Mødested og start  Oplyses senere
Mål:  Den Gamle Vejenhal, Fuglesangsallé 10, Vejen.
Mødetid:  Fra kl. 10.00
Første start: Kl. 11.00 - Rutebog udleveres 30 min. før starttid

SÆRLIGE BESTEMMELSER:

Løbet er 1. afd. af DHMC Classic Tour 2022 - 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

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

email: luffe@dhmc.dk

Efter løbet tilbyder Vejen Hallen:

Varm ret + 1 øl eller vand
til 125,- kr. pr. person 

(Bestilles ved anmeldelse)

Er du ny, kan du starte i begynderklassen  til halv pris!

Pga. Corona kan  arrangementet ændres!


