
 

 

 

 
 
 
 

Nyhedsbrev 
 
DDSR afholder DM igen i 2019 – selvfølgelig. 

Da 2018 var første år med Scalextric, har der været behov for 
mindre justeringer af reglerne – primært lempelser. De 
opdaterede reglementer, vil være tilgængelige så snart de er 
godkendt på DMRU delegeret forsamling 

Frihøjde: Denne vil i 2019 være max. 0,6mm mod de 
nuværende 1,5mm. Dette er sket for at tilgodese flere bil 
producenter som ikke som standard, har en frihøjde på 
1,5mm. 

Det er naturligvis fristende at skrue bunden helt ned til 
0,6mm, men tænk over om det kan give udfordringer på 
baner med højdeforskel – eks. som i Korsør. 

Lys: I 2019 vil lys i FRI klassen være frivilligt. Denne ændring 
er medtaget eftersom der ikke er planer om mørkekørsel. 

Tænk over om du vil have lys på bilen eller ej – det kan være 
en fordel med lys der tænder når bilen er i sporet og slukker 
når bilen ryger af – det gør det nemmere for påsætteren at 
afgøre om bilen er i sporet eller ej – men det er som sagt 
frivilligt. 

 

Bil klasser: Der vil i 2019 blive kørt DM i 2 klasser – GT Fri 
ligesom i 2019 – og så introduceres GT Box som klassen hvor 
bilen skal være en Scalextric GT ud af kassen med magnet. 

GT Box er valgt for at tilgodese som mange deltagere som 
muligt. Der findes en stort udvalgt af Scalextric GT biler – 
blandt andet fra startsæt mm. Det giver nye deltagere 
mulighed for nemt at finde en bil til denne klasse – og vi vil 
rigtigt gerne have flere deltagere  

Baner: HMRC, Sorø, Korsør og Nilløse har alle sagt ja, til at 
lægge bane til DM 2019 og det er vi glade for – men vi vil 
gerne have flere baner med i spil. Så har du en bane i 
kælderen eller kender du en som har – så lad os se om den 
ikke kan komme i spil i 2019. Da det som bekendt er DM – vil 
vi rigtigt gerne finde en bane i Jylland, så både Sjælland, Fyn 
og Jylland er repræsenteret. 

Deltagere: Vi synes at DDSR er verdens fedeste sport / hobby 
og der må være mange flere med benzin i blodet og kriblende 
speederfinger rundt omkring i landet. Dem vil vi rigtigt gerne 
lege med …  

Derfor prøver vi i 2019, at lancere en DDSR hjemmeside hvor 
vi kan registrere alle klubber og kælderbaner, lægge billeder 
op fra events, udveksle tips og tricks i forum og meget mere ..  

Ligeledes vil vi prøve at stable en event på benene – et sted i 
Danmark hvor der kommer mange bilentusiaster – for at gøre 
mere opmærksom på, hvor fedt DDSR er .. 

Vi glæder os til 2019  

Michael Juhl, Henrik Jensen & Flemming  

 

DDSR – Danish Digital Scale Racing 


