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Velkommen............
til årets Delegeretforsamling i Skalbjerg!

Jeg glæder mig til at se rigtigt mange af jer deltage i dette års Delegeretforsamling i DMRU.
Igen i år er DMRU  vært ved en mindre frokost, som Stephen så mesterligt fremtryller på sædvanlig
vis, og det bliver rart at mødes i de hyggelige omgivelser i Skalbjerg.

Jeg vil som sædvanligt foreslå, at man møder op godt forberedt, og har set forslagene
og det nuværende reglement godt og grundigt igennem.
Ligeledes vil jeg som tidligere også gøre opmærksom på almindelig afstemningsprocedure.
Såfremt der er flere forslag til samme emne, stemmes der først om det mest vidtrækkende
forslag.
Såfremt dette vedtages falder de øvrige forslag. Vedtages forslaget ikke, stemmes der om
det næstmest vidtrækkende og så fremdeles.
Der kan fremsættes ændringsforslag til de fremsendte forslag, men ikke fremsættes nye forslag
på mødet.

Med håbet om et godt og konstruktivt møde, ser jeg frem til en spændende dag.

Med venlig hilsen
Dansk Mini Racing Union
Jan Juul
Formand



Dagsorden iflg. vedtægterne;
1. Valg af dirigent og referant

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag
- forslag til vedtægter
- forslag til løbsreglement
- forslag til vognreglement

5. Valg af formand
- kun på valg i ulige år

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Jysk sekretær, nord (Peter Broe)

- Fynsk sekretær (Jørgen Erik Jørgensen)

b) Valg af suppleanter
- Helge Christoffersen

- René Glæsel

7. Valg af 2 revisorer
- Bjarne Godtfredsen

- John Pettersson

8. Fastsættelse af kontingent, startgebyrer og andre afgifter

9. Eventuelt



Ad. pkt. 2 Formandens beretning
Til en start vil jeg traditionen tro ønske alle mestrene og de øvrige deltagere tillykke med de opnåede
resultater i 2012!
Igen har vi overværet nogle til tider utroligt spændende løb, med megen jævnbyrdig kørsel.

Der har igen været en travl kalender, men med knapt så mange rokeringer og ændringer af løbs-
datoer, som vi så det i 2011, så det har været betydeligt nemmere og dejligt.
Der er dog stadig plads til forbedringer blandt klubberne omkring udsendelse af invitationer og
information. De sociale netværk og fora er ikke altid nok, og en god gang „direct mail“ er aldrig at
foragte, når det gælder om at trække deltagere til et arrangement.

Vi fik i 2012 endnu en ny bane. Denne gang i Esbjerg, hvor et hold udbrydere fra klubben ELMC
lavede deres egen klub ESR og indkøbte en 6-sporet træbane i Malmø.
Kort efter deres baneindvielse overtog de lidt hovedkuls et DM-arrangement for CanAm og Retro F1
fra SuperSlot, som ikke kunne overskue arrangementet. De kunne de til gengæld på flot vis i Esbjerg.
Tillykke til ESR med den lækre bane og de mere end flotte lokaler.

Deltagermæssigt ligger vi meget stabilt, og der er også dukket enkelte nye Junior-kørere op, hvilket
naturligvis er meget positivt. Lad os håbe vi kan holde fast i dem, og at klubberne vil arbejde for at
få flere unge mennesker ind i vor kreds. Det er tiltrængt!

Jeg vil til slut  sædvanen tro gerne sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer, for et godt samarbejde
også i 2012, og igen tak til Niels Elmholt som stadig varetager jobbet som DMRU´s webmaster
til perfektion.
Tak til klubberne og til deres medlemmer for nogle gode race i 2012. Jeg er sikker på vi får stablet
nogle lige så gode løb på benene i 2013.

Jan Juul
formand DMRU



Regnskab
Dansk Mini Racing Union
For perioden 1. november 2011 til 31. oktober 2012

INDTÆGTER UDGIFTER

Kassebeholdning 1. nov. 2011 14.584,99kr       
Webhotel for 12 mdr. 153,75kr            
Renteindtægter 39,36kr              

2011
Løbsafgifter fra 1. nov til 31. dec. 2011   42 starter  OMR 840,00kr            
Løbsafgifter fra 1. nov til 31. dec. 2011  X12 - 9 deltagere 360,00kr            
Løbsafgifter fra 1. nov til 31. dec. 2011  17 starter Kolding 340,00kr            
DM præmier Hardbody Kolding 596,88kr            
DMRU delegertforsamling i Skalbjerg 723,00kr            

2012
Løbsafgifter fra 1. jan. til 31. okt 2012 - 275 starter  (+kr. 30) 5.530,00kr         
"Tilgode" fra Esbjerg ESR  (kr.440.- 22 starter)  440,00kr       
"Tilgode" fra HMK Classic   (kr.160.- 8 starter)  160,00kr       
DM afsluttende præmier - 9 klasser 5.842,00kr         

Kassebeholdning 31. oktober 2012 14.378,72kr       

kr 21.694,35 kr 21.694,35

Specifikation af kassebeholdning.

Beholdning pr. 1. november 2011 14.584,99kr       

Beholdning pr. 31. oktober 2012 14.378,72kr       

Kassebeholdning forøgelse/reduktion (206,27)kr           

Odense d. 10. november 2012

J. E. Jørgensen Jan Juul
kasserer formand

Kassebeholdning 2007 kr 4.599,00
2008 kr 6.418,00
2009 kr 8.413,63
2010 kr 11.588,08
2011 kr 14.584,99
2012 kr 14.378,72



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 1 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: VEDTÆGTER REGEL Nr: §2 + §9 
 

Den foreslåede regel….  …er ny …skal:  slettes x Ændres 
 

FORESLÅET AF: Odense Mini Racing Klub 
 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

 
§ 2 FORMÅL 
 
VISION 
- At være gode til at skabe, udvikle og fastholde motiverede Mini Racing 
deltagere inden for alle sportens discipliner, klasser og arrangementer. 
 
VÆRDIER 
- Ansvarlighed – at have en naturlig respekt for hinanden. 
- At vise sportslighed og fair adfærd. 
- At være aktiv og engageret i unionens fælles aktiviteter. 
- Engageret – være proaktiv 
Vi vil gennem vores værdier arbejde for at nå vores vision. 
 
 
 
§9 EKSKLUSION  som den er nu. 
 
Bestyrelsen kan med almindelig flertal ekskludere en klub, bane ejer eller 
virksomhed, når det skønnes at denne modarbejder unionens formål. 
Den ekskluderede kan, ved henvendelse til bestyrelsen indenfor en frist af 
1 måned fra det tidspunkt, eksklusionen er tilsendt vedkommende, begære 
spørgsmålet om eksklusion forelagt den ordinære delegeretforsamling til 
afgørelse. 
Delegeretforsamlingens beslutning med hensyn til eksklusionen kan ikke 
indbringes for nogen domstol. 
Bliver et medlem af en klub, under DMRU, slettet på grund af gæld, kan 
vedkommende ikke optages i en anden klub under DMRU, før gælden til den 
gamle klub er betalt. 
 
 
 
Forslag - skal tilføjes §9: 
Som medlem af DMRU forpligtiger den enkelte klub/medlem sig til at efterleve de 
af DMRU vedtagne regler – herunder vision og værdier. 
Forpligtigelserne gælder også diverse sociale medier og fora – åbne som 
lukkede! 
Hvis DMRU’s bestyrelse finder en klub/medlem misbilliger DMRU/klub/medlem - 
vil en eksklusion kunne finde sted, såvel for medlem som for den klub det 
enkelte medlem repræsentere. 
 

 
 
 



 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 
Vi lever alle i en ny og moderne verden, hvor det er utroligt let og ”omkostnings” frit at forulempe andre 
med alle mulige/umulige udsagn, verbale angreb på tryk o.s.v. 
 
Det mener vi må have følger – er man med i et fællesskab, så retter man sig efter de opstillede 
spilleregler – hvis ikke, må man være parat til at tage konsekvenserne!! 
 
Vi kan ikke blive ved med at se på, at man stort set kan komme godt fra stort set alt. 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 2 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: VEDTÆGTER REGEL Nr: §15 
 

Den foreslåede regel….  …er ny …skal:  slettes x Ændres 
 

FORESLÅET AF: Odense Mini Racing Klub 
 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

 
Køreplan for afholdelse af DM-løb 
 
A) Invitationen udsendes på mail til unionens klubber 4 uger før løbet. 
Invitationen sendes ligeledes til DMRU’s webmaster. 
 
B) Klubben sørger selv for indkøb af præmier til løbet 
Indkøb kan eventuelt foretages hos DMRU’s faste præmieleverandør: 
KJ Ure & Pokaler 
Egevænget 51, Askov 
6600 Vejen 
tlf. 75362374 
mail: kj-ure@kj-ure.dk 
www.kj-ure.dk 
 
C) Ved  afslutning af løbet (på løbsdagen) sendes resultatet på mail til; 
- DMRU’s webmaster 
- DMRU’s formand 
- DMRU’s sekretariat 
 
D) Resultatet offentliggøres hurtigst muligt på DMRU’s hjemmeside www.dmru.dk 
 
E) Efter fremsendelse af faktura betales DMRU’s andel af start gebyrerne senest 
7 dage efter DM - løbet til DMRU. 

 
Vedtægter 
 
Køreplan for afholdelse af DM løb 
 
Det skal indskærpes kraftigt over for klubberne at ovenstående overholdes 
 
Tilføjes: 
 
Klubben er kun forpligtiget til præmier  - hvor der er forud tilmeldte deltagere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 3 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: VEDTÆGTER REGEL Nr: §15 
 

Den foreslåede regel….  …er ny …skal:  slettes x Ændres 
 

FORESLÅET AF: Odense Mini Racing Klub 
 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

 
 
§15 UDSKRIVELSE AF DANMARKSMESTERSKAB (DM) 
 
Tilføjes: 

• Ud over tildeling af DM løb til div. klubber/baner vælges der klubber/baner, 
som reservebaner der kan træde til for afholdelse af DM løb, hvis den 
oprindelige klub må melde fra. 

 
Hvis en klub ikke ser sig i stand til at afholde et DM løb – skal klubben flg. 

• Så hurtigt som muligt meddele DMRU det – med årsag. 
• Hvis en klub melder fra senere end 1. mdr. fra løbs dato – betales et gebyr 

på kr. 300.- 
• DMRU’s bestyrelse vil herefter finde en alternativ bane til afvikling af det 

respektive DM løb, ud fra de reservebaner der er at vælge mellem. 
• Den enkelte klub kan ikke overdrage et DM løb til afvikling på en anden 

bane/ alternativ bane. 
 
Tilføjes: 
På delegertforsamlingen, vælges der et antal datoer (for 2013 f.eks. 22) som 
DMRU på den måde ”råder” over til afvikling af DM løb. 
 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 
DMRU forsøger at efterkomme alle ønsker, der er indsendt af klubber for afholdelse af DM løb. Alligevel 
sker det at den enkelte klub melder fra i god tid – eller ikke ser sig i stand til at magte opgaven! 
 
Der er også eksempler på at DMRU slet ikke bliver kontaktet – og må konstatere at DM løbet slet ikke 
afholdes, uden at DMRU får besked. 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 4 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: VEDTÆGTER REGEL Nr: §16 
 

Den foreslåede regel….  …er ny …skal:  slettes x Ændres 
 

FORESLÅET AF: Odense Mini Racing Klub 
 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

 
§16 TILMELDING TIL DM 
 
Indbydelse skal udsendes til de registrerede klubber 4 uger før løbet. 
Tilmelding til den arrangerende klub skal ske senest 8 dage før løbet. 
Tilmelding kan også ske på selve løbs dagen mod betaling af Kr. 10,- i 
ekstra startgebyr. 
 
Tilføjes: 
 

Deltagelse i DM løb har alle der er medlem af en DMRU godkendt klub. 
 

 
 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 
Det vil ikke være muligt at forhindre en persons deltagelse i et DMRU – DM arrangement, hvis der er 
uoverensstemmelser mellem klub/medlem – hvis medlemskab af en anden klub er reg. 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 5 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: VEDTÆGTER REGEL Nr:  
 

Den foreslåede regel…. x …er ny …skal:  slettes  Ændres 
 

FORESLÅET AF: Odense Mini Racing Klub 
 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

 
 
§15 UDSKRIVELSE AF DANMARKSMESTERSKAB (DM) 
 
 
Tilføjes som:  §15 a. 
På delegertforsamlingen, vælges der et antal datoer for - kalenderåret et år frem 
(for 2014 f.eks. 22) som DMRU på den måde ”råder” over til afvikling af DM løb. 
 
 
 
 
Disse datoer kan så bruges til at lave en midlertidig løbskalender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - REGELFORSLAG Side: 1 af: 1 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SLOT RACING REGEL Nr: LØBSREGLEMENT 
 

Den foreslåede regel…. X …er ny …skal:  slettes X Ændres 
 

FORESLÅET AF: Esbjerg slotracing 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

(§6) 
I S16D og 1/32 open er det tilladt og få et ekstra chassis godkendt . Sådan at  hvis ens bil går i stykker og ikke 
kan repareres  så er det mulig og tage karrossen og flytte over på det ekstra chassis som er blevet godkendt . 
Ekstra chassis står i parc ferme . 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

Grunden til forslaget er at vi alle gerne vil kører så meget som muligt . Der er jo f.eks langt fra København til 
Esbjerg  og hvis ens bil går i stykker ville det være rart man havde en ekstra chance for at kører med . 

 



Forslag-OSCC
Til DMRU
 
Grundet manglende interesse for klassen i det jydske samt på fyn, foreslås det 
at 8 afdelinger af 1:32 Slot-it afholdes på sjælland.
 
Fra Jan- april 2013 afholdes der 4 afdelinger Hver den første Søndag i måneden
 
Fra Sep-Dec 2013 afholdes der 4 afdelinger Hver den første Søndag i måneden
 
Forudsat at vedhæftede Reglementforslag bliver vedtaget på DMRUs 
Delegeretforsamling.
 
 
 

Samtidig tilmelder jeg René Glæsel og Carsten Hansen ( OSCC ) til DMRUs 
Delegeretforsamling.
 
 
 

Med Venlig Hilsen
 
René Glæsel
 
OSCC
 
Tlf. 60804648

Side 1



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 1 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SCALE RACING REGEL Nr: LØBSREGLEMENT 1:32 Slot.It 
 

Den foreslåede regel…. X …er ny …skal: X slettes  Ændres 
 

FORESLÅET AF: OSCC 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

DM afvikles over en weekend med race både lørdag og søndag. 
Der køres på 2 baner, en om lørdagen og en om søndagen, i nærheden af 
hinanden, 
fx, Ølstykke om lørdagen og Herlev om søndagen eller Højfyn og Odense, eller 
Odsherreds 
og Ringsted. 
 
DM Slot it. afvikles over max 10 afdelinger. 
Enten Lørdag eller Søndag. 
 
10 afd. 7 tællende 
  9 afd. 7 tællende 
  8 afd. 6 tællende 
  7 afd. 5 tællende 
  6 afd. 4 tællende 
  5 afd. 4 tællende 
  4 afd. 3 tællende 
  3 afd. 3 tællende 
  2 afd. 2 tællende 
  1 afd. 1 tællende 
 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 2 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SCALE RACING REGEL Nr: LØBSREGLER 1:32 SLOT.IT 
 

Den foreslåede regel…. X …er ny …skal: X slettes  Ændres 
 

FORESLÅET AF: OSCC 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

§1 TILMELDING & TEKNISK KONTROL. 
Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol. 
Samtidigt betales startpenge, hvis dette ikke er sket forud. 
Den arrangerende klub udpeger 2 personer, som udfører teknisk kontrol (TK). 
For klassen! må der skiftes bil før anden gennemkørsler, bilen skal til TK inden start. 
Kun biler der har kørt på Le Mans, i Le Mans-serie eller lignende serier fra 1985 og 
frem 
kan deltage. 
Der kan gennemføres teknisk kontrol under og efter løb. 
Der gennemføres teknisk kontrol efter hvert gennemløb 
Alt der ikke er nævnt specifikt i reglementet er IKKE tilladt. 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 3 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SCALE RACING REGEL Nr: LØBSREGLER 1:32 SLOT.IT 
 

Den foreslåede regel…. X …er ny …skal: X slettes  Ændres 
 

FORESLÅET AF: OSCC 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

 

§5 KØRETID. 
Køretiden i alle heats er følgende; 
4-sporede baner 6-sporede baner 8-sporede baner 
1:32 Solt.it 4 x 4 min. 6 x 3 min. 8 x 2 min. 
1:32 slot.it  4x3 min. 6x3 min. 8x2 min. 
Der er 1 minuts baneskift. I tilfælde hvor banens udformning kræver det, kan 
der gives mere tid. 
På løbsdagen - på basis af antal fremmødte - kan det, ved fuld enighed, besluttes 
at forlænge køretiden. 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 1 af: 1 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SLOT RACING REGEL Nr: VOGNREGLEMENT 1:24 S16D 
 

Den foreslåede regel….  …er ny …skal:  slettes X Ændres 
 

FORESLÅET AF: Jan Juul 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

 
 

Lejer :  
I motor tillades kun oilitelejer. I can-ende tillades dog at montere et kugleleje. 
I chassis tillades både kuglelejer og oilitelejer. 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 
De nye S16D ankre slider øjensynlig mere på lejet end de gamle ankre. Derfor foreslås ovenstående, 
da man ellers kan sidde og skifte leje hele tiden. Det kan blive en belastning, for specielt de personer 
som også servicerer eventuelle Junior-biler 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 1 af: 1 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SCALE RACING REGEL Nr: VOGNREGLEMENT 
 

Den foreslåede regel….  …er ny …skal:  slettes x Ændres 
 

FORESLÅET AF: KMRC, Kolding 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

Vognreglement Retro F1 + CanAm 
 
 
 
Hjul, dæk og fælge 
 
 
nuværende: 
Trædeflade, for: min. 10 mm 
Trædeflade, bag: Maks. 16 mm 
 
ændres til: 
forhjul bredde: min 8 mm 
baghjul, bredde: Maks. 16 mm 
 
 
 
 
Tegningerne rettes tilsvarende 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

begrundelse: 
 
ved at ændre bredden på forhjulene til 8 mm, kan man anvende færdige Scaleauto forhjul, hvilket før det 
nemmere for kørere, der ikke råder over dækslibere mm 
 
 
Det er samtidigt svært at finde fordæk og fælge med en bredde på 10 mm. 
 
Det er også vanskeligt at måle trædeflade, men nemt at måle hjulets bredde, hvilket letter teknisk kontrol 
af bilerne 
 
 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 4 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SCALE RACING REGEL Nr: VOGNREGLEMENT 1:32 slot.it 
 

Den foreslåede regel…. X …er ny …skal: X slettes  Ændres 
 

FORESLÅET AF: OSCC 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

Karrosseri : Karrosseriet skal være i hård, trykstøbt plastik eller resin, og 
skal være en kopi af en moderne Le Mans bil, ikke ældre end 1985, og skal have kørt 
på 
Le Mans, i Le Mans-serie eller lignende serie. 
Karrosseriet skal være forsynet med kører, og chassis, tandhjul, motor og styretap må 
ikke 
være synlige, når bilen er samlet. 
Karrosseriet skal være æstetisk korrekt dekoreret med decals og numre. 
Karrosseriet skal veje minimum 25 gr. incl. chassisbefæstningsanordninger,  
Karroseriet skal være dekoreret med decals og startnumre 
Karroseriet skal veje min. 20 gram incl. Chassisbefæstningsanordninger, 
kørerfigur og 
andet, som befinder sig på karrosseriet, når dette er adskilt fra chassiset. 
Evt. ekstra vægt i karrosseriet kan placeres frit. 
Lyskit anses som vægt uanset om dette eftermonteres eller forefindes på modellen 
standard. 
Såfremt der foretages modifikationer (anden bagvinge, ekstra skærmkasser etc.) på 
karrosseriet, skal disse være foretaget på realistisk og sådan en måde at de ikke går 
ud 
over modellens æstetik. 
 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 

 



DMRU Delegeretforsamling 2012 - 
REGELFORSLAG 

Side: 5 af: 5 

Brug kun 1 side per forslag, og markér venligst hvor mange sider i alt der indleveres 

SEKTION: SCALE RACING REGEL Nr: VOGNREGLEMENT 1:32 slot.it 
 

Den foreslåede regel…. X …er ny …skal: X slettes  Ændres 
 

FORESLÅET AF: OSCC 

 

Den nøjagtige ordlyd af klubbens forslag er: 

(Den slettede del, eller ændring er fremhævet med fed, kursiv skrift)  

Hjul og fælge: Alle fælge med 3D-fælgindsats er tilladt. 
For- og bagdæk skal være af gummi (skumdæk ikke tilladt) Alle originale Slot.It 
dæk 
(mærket Slot.It) er tilladt med undtagelse af silikonedæk. 
 
Dæk skal være af gummi, fabrikat valgfrit. ( skumdæk og silikonedæk er ikke tilladt ) 
 

 
 

Bemærkning For at få den rette forståelse og idé for forslaget bedes anført en kort bemærkning 

 

 



Måned Dato Sted

Januar
Lørdag 5

Søndag 6 Slot.It

Lørdag 12

Søndag 13 DMRU

Lørdag 19

Søndag 20

Lørdag 26

Søndag 27

Febraur
Lørdag 2 Odense Open - 1:24 GT/Proto

Søndag 3 Slot. It

Lørdag 9

Søndag 10 DMRU

Lørdag 16

Søndag 17

Lørdag 23

Søndag 24 DMRU

Marts
Lørdag 2

Søndag 3 Slot.It

Lørdag 9

Søndag 10

Lørdag 16

Søndag 17 DMRU

Lørdag 23

Søndag 24

Torsdag 28 Skærtorsdag Thunder In The Desert - CanAm Ikast

Lørdag 30 Påske

Søndag 31 Påske

April
Lørdag 6

Søndag 7 DMRU Slot.It

Lørdag 13

Søndag 14

Lørdag 20

Søndag 21 DMRU

Lørdag 27 Bededagsferie

Søndag 28

KALENDER 2013
Arrangement



Maj
Lørdag 4

Søndag 5

Lørdag 11 Kristi Himmelfart

Søndag 12

Lørdag 18 Pinse

Søndag 19 Pinse

Lørdag 25

Søndag 26 DMRU

Juni
Lørdag 1

Søndag 2 DMRU

Lørdag 8

Søndag 9

Lørdag 15

Søndag 16 DMRU

Lørdag 22

Søndag 23

Lørdag 29

Søndag 30



Måned Dato Sted

Juli
Lørdag 6

Søndag 7

Lørdag 13

Søndag 14

Lørdag 20

Søndag 21

Lørdag 27

Søndag 28

August
Lørdag 3

Søndag 4

Lørdag 10

Søndag 11

Lørdag 17

Søndag 18

Lørdag 24

Søndag 25 DMRU

September
Lørdag 31

Søndag 1 Slot.It

Lørdag 7

Søndag 8 DMRU

Lørdag 14

Søndag 15 DMRU

Lørdag 21

Søndag 22

Lørdag 28

Søndag 29 DMRU

Oktober
Lørdag 5

Søndag 6 DMRU Slot.It

Lørdag 12 Efterårsferie

Søndag 13 Efterårsferie

Lørdag 19 Efterårsferie

Søndag 20 Efterårsferie DMRU

Lørdag 26 Dansk 1:24 Retro Formel 1 Grand Prix Ikast

Søndag 27

KALENDER 2013
Arrangement



November
Lørdag 2

Søndag 3 Slot.It

Lørdag 9

Søndag 10 DMRU

Lørdag 16

Søndag 17

Lørdag 23

Søndag 24 DMRU Delegeretforsamling Skalbjerg

December
Lørdag 30

Søndag 1 Slot.It

Lørdag 7

Søndag 8

Lørdag 14

Søndag 15

Lørdag 21

Søndag 22

Lørdag 28

Søndag 29




