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Så har vi taget hul på 2003 og sneen
ligger tykt over det meste af landet.
Selvom det ser flot og dejligt ud, kan al sneen
desværre godt sætte en del forhindringer i vejen for deltagelsen
i de forskellige miniracing-arrangementer, som finder sted her
først på året.
Bl.a valgte Holzenheim i Viby at udsætte deres afdeling af
JLMS for 1:24 til et senere tidspunkt.
Men ellers forsvinder sneen naturligvis forhåbentlig igen, og 2003 tegner
til at blive et godt og spændende år med masser af gode løbsarrangementer
rundt om i hele landet.

Aflysning?..........
Meget tyder på, at NNSR i Ikast må se sig nødsaget til at aflyse deres arrangement
“The Kilderingen 100 International” lørdag d. 25. januar.......ikke på grund af den megen sne,
men simpelt hen på grund af manglende tilmelding. Den manglende tilmelding og dermed interesse
for løbet undrer arrangørerne, der sidste år på samme tid kørte et lignende arrangement med stor
interesse og fornøjelse.
Formodentlig vil klubben forsøge sig med et nyt “Kilderingen 100 International” i januar 2004.

ISRA Verdensmesterskab.............
ISRA afholder i 2004 Verdensmesterskab i Helsingborg, Sverige, og eftersigende har Danmark fået
tildelt 10 pladser. DMRU har dog ikke fået noget officielt papir på detteendnu fra ISRA.
Derfor er der extra meget at køre om i 2003’s DM-serie, da resultatet hermed vil være afgørende for
hvilke kørere, som får tildelt de eventuelle pladser.
Der vil i 2003 også blive kørt et VM-arrangement i Tjekkiet, og såfremt Danmark har pladser til dette
løb og kørere, som ønsker at tage afsted, må udtagelse vel bero på resultaterne i 2002.
Da DMRU’s kontakt til ISRA (og vice versa) hidtil har været meget mangelfuld er der p.t ikke helt klare
retningslinier for udtagelse til international mesterskabsløb i DMRU’s vedtægter. Et klart emne for dette
års delegeretforsamling.

