
 

 

UNLIMITED FINALE 26/10-19  
 
Hej alle 
Så skal vi ud og køre igen, vi skal have fundet vinderen af vores Unlimited cup. 
Om man har deltaget i nogle andre løb eller ikke er lige meget bare man kommer ud og har det sjovt.  
Denne finale og brag af et løb kommer til at foregå i gammelrand grusgrav ved Kalundborg ( gammelrand 
12 4470 Svebølle ) 
 
OFFICIAL SØGES TIL DENNE DAG. 
Ring til Rudi hvis i kunne tænke jer at hjælpe. 21292668.. 
 
For jer der ikke lige ved hvad unlimited går ud på, er det et point løb på en rundbane hvor der vil være 
forskellige sværheds opgaver rundt om på banen (jo sværere opgaven er, jo flere point. ). Efter opgaven er 
kørt, kører man videre rundt på banen til næste opgave.  
Det skulle gerne være sådan, at alle biler med og uden spil/spær kan deltage. ( men jeg vil ikke love det, da 
vejr og jord kan jo drille engang imellem. ) Unlimited er en cup som strækker sig over 4 afdelinger, som man 
selvfølgelig har størst chance for at vinde, hvis man deltager i alle løb.  
 
Programmet vil være som følgende: 
 
Tilmelding og teknisk kontrol Kl 8.30 - 9.30 lad nu vær med at komme i sidste øjeblik.  
Instruktion og Line up 9.30 - 9.55 
1 heat 10.00 - 12.30 
Skrue og spise pause 12.30 - 13.20 
Line op 2 heat 13.20-13.25 
2 heat 13.30 - 16.00 
16.00 - ???? udregning af point og nedtagning af bane samt premie overrækkelse. 
 
Pris for denne herlige dag 250.- for toyota medlemmer og 350.- for ikke. 
PS. Der vil ikke være frikørsel denne dag.  
 
TIlmelding til Rudi på 21292668 på tlf eller SMS, jeg skal vide. 
Navn. 
Bil type. 
Om der sidder spil på. 
Racer forsikring nr. 
Er du medlem af toyota clubben, medlems nummer. 
 
Tilmeldings rækkefølgen bliver Line up til 1 heat. 
 
 
Husk at gå ind og læs relemanget her på hjemmesiden. 
Husk hjælm.  
 
Håber at se mange denne dag. 
 


