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Invitation og tillægsregler for 

Nordic Formula Offroad Cup #3 og #4 
i Stjær Grusgrav ved Århus, Danmark 

 
Det er en stor glæde for Dansk Offroad Sport at invitere alle Formula Offroad Kørere til løb 
i Danmark.  
Konkurrencen finder sted jfr. FOFF’s Cupreglement 2008, konkurrencereglement af 31. 
januar 2008, teknisk reglement af 31. januar 2008 og disse tillægsregler – se yderligere på 
http://formulaoffroad.se/document2008/Cupreglemente2008.pdf 
 
 
Arrangerende klub: Dansk OffRoad Sport (DOFS/073) 
 
Løbets navn: Nordic Formula Offroad Cup #3 og #4 
 
Tid og sted  14. og 15. juni 2008  

Stjær Grusgrav, Kollens Møllevej, 8464 Galten, Danmark - 
56°06.33N  /  9°58.27E 
E45 motorvejsafkørsel nr. 51 

 
Løbsledelse: Mette Bertelsen  Tlf. +45 51980844 
  Finn Nørlem Jensen  Tlf. +45 40759445 
  Søren Mikkelsen 
 
Sekretariat: Tebbestrupvej 98, 8900 Randers Tlf. +45 51980844 

e-mail: mette@team-bertelsen.dk 
www.danskoffroadsport.dk 

 
Deltagerklasser: Der køres i de to klasser Modified og Unlimited. 
  Alle førere skal have en gyldig nordisk eller EU licens. 
 
Begrænsninger: Minimum 20 anmeldte biler fordelt på de to klasser.  
 
Anmeldelsesfrist: 16. maj 2008 på vedlagte blanket. 
 
Eftertilmelding: Kan ske indtil 24 timer før løbets start mod betaling af 1.000 Dkr. 
 
Startgebyr: Dkr. 250,- pr. løbsdag. Betales sammen med anmeldelsen. 

 
Forplejning: Kørere og deres servicefolk kan for 225 Dkr. pr. person bestille og 

købe: 
 2 x frokost (lørdag og søndag) samt spisning lørdag aften. 
 Skal bestilles og betales sammen med anmeldelsen. 
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Betaling: Startgebyr og betaling for forplejning skal overføres til Nordea 
bank  

 Swiftadresse: NDEADKKK 
 IBAN:  DK1820008475999844 

Beløbet skal betales sammen med anmeldelsen, og bankgebyrer 
betales fuldt ud af kørerne. 

 
Baner: Der køres 6 sektioner på hver løbsdag for begge klasser, én af 

dem kan være en tidsbane. Enkelte sektioner kan være fælles for 
begge klasser. 

 
Mødetider:  14. juni 2008 Teknisk kontrol kl. 07.30-09.00 

  Check-in/registrering kl. 07.30-09.00 
  Førermøde  kl. 09.30 
  Start   kl. 10.15 

 15. juni 2008 Teknisk kontrol kl. 08.00-09.00 
  Check-in/registrering kl. 08.00-09.00 
  Førermøde  kl. 09.30 
  Start   kl. 10.15 
 

Resultatformidling: Resultater oplyses hurtigst muligt efter hver sektion og ved opslag 
i depotet og ved sekretariatet. Eventuelle informationer til kørerne 
oplyses samme steder. 

 
Præmiering: Pokaler til de 3 bedste i hver klasse for hver løbsdag og pokal til 

”Stunt of the Day” for hver løbsdag. 
 
 
Særlige bestemmelser: 
Vi henstiller til kørerne at tage hensyn til naboerne ved kørsel i området. Alle kørere skal 
efterlade deres eget pit-område/depot rengjort og opryddet.  
Der skal være motorro i depotet/pitten fra kl. 23.00 til kl. 07.00.  
Der vil kunne forekomme spritkontrol fra lørdag morgen og indtil konkurrencens afslutning 
søndag. 
 
Der vil blive indrettet en gæste-demobane, hvortil der bliver lavet et særskilt sæt tekniske 
regler, der skal følges. Pris pr. dag pr. bil 150 kr. 
 
 
 


