
 
Tillægsregler Sealand Challenge 2017 

3. afdeling af DM Challenge Mesterskab 2017 
 

 
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med DASU & DOS reglement for Challenge 
version 6,0, nedenstående tillægsregler, samt senere slutinstruktioner. 
 
DASU, de arrangerende klubber og disses konkurrencefunktionærer kan ikke gøres 
ansvarlige for nogen som helst skade på eller tab af bil, dets dele eller tilbehør, eller nogen 
som helst skade, som føreren eller bilen forvolder på egen person og/eller tredje person 
og/eller tredjes persons ejendom ud over den forsikringsdækning, der er i de forsikringer, 
der er tegnet i overensstemmelse med justitsministeriets bestemmelser herfor. 
 
Deltagerne er personligt ulykkesforsikret for indtil 500.000 kroner og forsikringen dækker 
for indtil 20.000.000 kroner skade på 3. persons liv og ejendom og på officials og 
hjælperes liv og ejendom. 
 
Arrangerende klub: Dansk Offroad Sport (DOS) 
 
Løbets navn: Sealand Challenge 2017 ’’ The White Race’’ 
 
Dato:   29 september – 1 oktober 
 
Løbsleder:  Erling jensen  Tlf. 40343391 
 
Løbsledelse: Simon Ramtung  Tlf. 27529565 
 
Sekretariat: Store Havelsevej 97, 3310 Ølsted     Tlf. 27529565 

e-mail: Simonramtung@hotmail.com 
 

Deltagerklasser: Der køres i de 4 klasser jfr. Challenge løbsreglerne : 
  Kat I, Kat II, Kat III, Kat IIII 
  + Kat IIIII (Tillæg vedr. uindregistreret i 2017) 
 
Begrænsninger: Minimum 5 hold og maksimum 20 anmeldte hold. 
   Minimum for at åbne en klasse: 4 biler. 
 
Startgebyr:  Medlem af DOS med licens: 

450 kr. pr. person i deltagerbetaling. 
 
Ikke medlem af DOS/gæstekører:     



700 kr. pr. person (450 kr. i deltagerbetaling og 250 kr. 
i gæstelicens). 
 
Ekstra startgebyr:  500 kr. pr. bil, hvis I vælger at køre 
uden sponsorreklamer. 
 

Eftertilmelding: Tilmelding efter anmeldelsesfristen koster dobbelt startgebyr. 
 
Forplejning: Der vil være følgende forplejning med i startgebyr: 
 Morgenmad: Der vil være morgenmad lørdag og søndag.   

Frokost:  der vil stå mad fremme under morgenmaden som i           
kan smøre frokost af lørdag og søndag 

 Aftensmad:  Der vil være aftensmad lørdag 
  
 
 
Betaling: Startgebyret skal indbetales på bank konto nr. 6300-7431432 

Beløbet skal betales sammen med anmeldelsesblanketten før 
tilmelding er gældende. 

 
Anmeldelsesfrist       24. september 2017 
 
Afmelding: Før 24.september tilbagebetales fuldt startgebyr. 

Efter den 24 september tilbagebetales der ingen   
        startgebyr. 

 
 
Mødested:  Baunekulevej 15, 4640 Faxe, camp ved vejepladsen. 
   
 
Mødetid:      
 

29. september Banebygning kl. 12.00-21.00 
   Teknisk kontrol kl. 17.00-21.00 
       

30 .september Teknisk kontrol kl. 7.00-8.00 
 Førermøde  kl. 8.30  

  Prøver   kl. 9.00-18.00 
 

1. oktober  Førermøde  kl. 8.00  
Prøver  kl. 9.00-14.00 
Præmie overrækkelse kl. 15.00  
 

Tidsplan er vejledende og kan blive skubbet lørdag morgen hvis ikke der bliver bygget 
baner nok fredag. 
Alle opfordres derfor til at komme så tidligt som muligt fredag og hjælpe med bane 
bygning. 
 



Præmiering: Pokaler til de 3 bedste hold i hver klasse. 
 
 
Særlige bestemmelser: 
I forbindelse med Sealand Challenge 2016 skal deltagerne under løbet køre med reklamer 
for et antal sponsorer. I forbindelse med slutinstruktionen vil deltagerne få en tegning over, 
hvor arrangørens og sponsorernes reklamer skal placeres på bilen (se tekst under 
startgebyr). 
Herudover skal der gøres plads til startnummer på både højre- og venstre fordør. 
 
Der vil ikke blive kørt Prolog. Deltagere starter og fordeles på baner efter lodtrækning 
 
NYT i 2017: Mulighed for muligt at køre i DOS med uindregistreret køretøjer. 
 
Krav til biler er at de skal opfylde det nye tekniske reglement: 279L Formula Off-road 
Teknisk 2017, (Tekst formula offroad er en fejl og vil blive rettet) Se reglement her:  
http://www.danskoffroadsport.dk/index.php/om-dansk-offroad-sport/reglementer 
 
Tekniskreglement er overordnet for alle løbstyper i DOS, bemærk der er krav i de enkelte 
klasser. 
 
Alle biler der ønsker at køre uden nummerplader / uindregistreret i 2017 skal kontakte 
Kristian Leinum, for forhåndsgodkendelse minimum 1 uger før løbsafvikling. 
Kristian Leinum: 21134259 eller Leinum@pc.dk  
 
 
Husk: 
Kørekort!!!!!…..midlertidig kørekort godtages ikke. 
Reg. Attest. 
EVT Vognbog 
EVT Licens 
 
NB: Alle biler skal have vognbog til dette løb og fremadrettet, vognbog kan købes 
ved teknisk kontrol pris 200 kr. 
Mere info kontakt Kristian Leinum 21134259 
 
Løbet gennemføres uanset vejrlig, såfremt der er nok tilmeldte hold/biler. 
 
 
 
 


