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Sidste frist for tilmelding til Junior-DM’et hos HMK i Hørning d. 1. februar nærmer sig med hastige
skridt. Så er du endnu ikke tilmeldt så gør det straks på mailadressen juuljan@hotmail.com
Naturligvis modtages også eftertilmeldinger, men arrangørerne ser gerne tilmelding foretaget rettidigt.
Med hensyn til karrosserier, har DMRU’s bestyrelse besluttet at ikke kun de tilladte J.K. karrosserier på
listen vil være tilladt, men også andre fabrikater, når blot karrosseriet stadig har en rimelig lighed med
skala 1:1-forbilledet....altså ingen Eurosport-karrosser!
Dette skyldes at mange af de unge kører med f.eks. det originale karrosseri, der følger med Parma’s
Flexicar, og for at holde omkostningerne nede. Dette vil samtidig være en god lejlighed for forhandlere
at sælge ud af ikke lovlige karrosser, naturligvis til billige (eller ingen!) penge.

Aflysning..........
Som antydet i sidste Newsletter, ligger det nu helt fast, at NNSR i Ikast må se sig nødsaget til at aflyse
arrangementet “The Kilderingen 100 International” lørdag d. 25. januar.
Klubben afholder et nyt “Kilderingen 100 International” lørdag d. 24. januar 2004.

Flytning............
4. afd. af SLEMC-Nord serien (Slot.It Le Mans Cup) der efter planen skulle finde sted den 15. februar,
er på grund af sammenfald med vinterferie flyttet til lørdag den 22. februar.
Arrangementet finder sted hos NNSR i Ikast.

Sport2002 for Alle............
NNSR deltog på sportsmessen Sport2002 for Alle i Messecenter Herning, lørdag d. 28. december
med sin udstillingsbane. Interessen var meget stor og banen blev flittigt besøgt. Selv kendte
personligheder, som f.eks. Lotte Heise lagde vejen fordi. Lotte Heise syntes iøvrigt, at det var en “fed
bane”.

Messen er lige åbnet kl.09.00
lørdag morgen, og de første
interesserede har allerede meldt
sig!

