
Toyota4WD Club Danmark inviter til 

 

Toyota4wd Klubmesterskab 2019 

(Årets Offroad team)  

Lørdag d. 16. november 
 

Løbet afholdes i Grættrup, 8766 Nørre Snede 

 

Fede pokaler og helt unik T- Shirt er igen på spild 

samt en overraskelse eller to.  

 

Spisningen vil ske i nærheden af Grættrup, men 

endelig placering vil ske, når vi har deltager- antallet så derfor, træd på speederen og få dig 

tilmeldt. Vi arbejder lidt med telt og varme.   

 
 

Kun for medlemmer af Toyota4wd klubben. 
 

 Program Lørdag 16. november: 
 

08.30-09.30:   Teknisk inspektion 
09.30:   Briefing 
10.00-12.00:   Prøver Åbnes del 1 
12.00-14.00:   Frokostpause og ”pauseopgaver” 
14.00-16.00:   Prøver Åbnes del 2 
16:00-17.00:   Nedtagning af baner 
18:30 -?           Fælles spisning (drikkevarer medbringes selv) 

 
Indtil videre er der 10 biler der skal dyste om Klubmesterskabet 2019 

 
Tilmelding senest fredag d. 1. november 2019, hvis du vil have en ”speciel” T- Shirt og deltage i spisning. 

 
Klubmesterskab, Spisning og speciel T - Shirt:  250,00 kr. pr. person 
Kun Klubmesterskab:    100,00 kr. pr. person 
Kun Spisning:     150,00 kr. pr. person 
Tilmelding: 
Send e-mail til: per@x3d.dk eller en SMS på 52 21 66 52 
 
I e-mail eller SMS skrives: 
Kørerens navn: 
Co-drivers navn: 
Klubmedlem nr: 
T-shirt kører: 
T-shirt Co-driver: 
 
Betaling på mobil nr: 97 206, ved tilmelding og på selve dagen.  
Vær opmærksom på at der er bindende tilmelding.  
 
Har du brug for overnatning, så medbring sovepose og liggeunderlag, så finder vi en løsning.   

OBS: 
SPONSER der er på plads: 

JM Offroad – Nielsen reklame – 
Jøker Autoophug – EL Spil og 

EURO 4x4 

mailto:per@x3d.dk


 

 
 Følgende er gældende: 
 
For at kunne køre med om titlen som årets Offroad team kræver det at Fører eller co. driver på den 
tilmeldte bil som minimum har deltaget i 3 afdelinger, af de andre løbs typer, og heraf skal der være 
minimum 2 forskellige typer repræsenteret. 
F.eks: 
2 X trophy cup afdeling og 1X trial cup afdeling 
1X unlimited cup afdeling og 2X trial cup afdeling 
2X unlimited cup afdeling og 1 X trial cup afdeling 
1X Trial cup afdeling 1X unlimited cup afdeling og 1X trophy cup afdeling. 
  
Der samles point til deltageren som tages med til klubmesterskabet, dog kan kun enten kører eller co 
drivers point medbringes, hvis der skulle være et team der har forskellige point optjent på de 2 personer. 
En trial afdeling giver 100 point 
En unlimited afdeling giver 90 point 
En trophy afdeling giver 80 point 
  
Man kan godt deltage I selve løbet uden disse forudsætninger, på selve dagen, men vil ikke blive 
medregnet i placeringen på nogen måde, og deltager derved kun for ”hyggens” skyld. 
 
Krav til deltagere og biler: 
Alle biler, racere og indregistrerede biler kan deltage (for racere gælder normale krav som ved deltagelse i 
andre toyota4wd arrangementer) 
Løbet er et en dags løb, med forskellige speciel prøver, hvor køre evner, hk og samarbejde mellem kører og 
co - driver er i fokus. Alle prøver er baseret på køre opgaver, så ikke nogen ”spejder opgaver” 
Der vil være opgaver der skal løses med spil, så dette vil helt klart være nødvendigt, dog vil disse opgaver 
også kunne løses på alternativ måde med biler uden spil, her vil der dog være en anden point beregning. 
Hvis en bil skal køre løbet som en bil uden spil, vil det kræve at der ikke er monteret spil på bilen ved 
løbsstart. Sidder der et spil på bilen, forventes det at det virkede ved løbs start, og derfor skal det også løse 
spil opgaver med sit spil. 
 
 

Ved spørgsmål kan Per Lorensen kontaktes på tlf. 45 52 21 66 52 
 

Vinderne 2018 – hvem skal blive det i 2019? Ny trøje og farve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                          


