
                 Løvfaldsløbet 2016 
                                       Lørdag d. 10 og søndag d.11september. 
Løbets start, mål og overnatning hos Danhostel Sankt Helene Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. 

 

Ankomst fredag fra kl.15:00.   

Maskinkontrol fredag kl. 17:00 – 19:00 og lørdag kl. 07:00 - 8:00 

Middag fredag kl.19:00. 

Start lørdag og søndag kl. 08:30. Slutinstruktion kl. 08:15 

Klasseinddeling: Der vil kun være to klasser: Solo, og med observatør. Speedometer skal være afdækket. 

 

Løbet afvikles efter DVM`s løbsreglement og er åbent for motorcykler fremstillet før 1940. 

Hvis man møder frem på en anden Mc, end den tilmeldte, og nyere motorcykel vil rallypladen blive forsynet 

med et rødt skilt mærket ”Udgået”, og deltagelse sker uden for konkurrencen. 

Alle deltagere skal bære gul vest. Kørekort og godkendt hjelm fremvises ved maskinkontrol hvor rallyplade 

udleveres. 

Ikke registrerede motorcykler kan deltage hvis de er godkendt i den nuværende ejers ejertid og forsynet med 

løs prøveplade. Synsattest medbringes og fremvises ved maskinkontrol.  

Alle deltagere – fører og observatører – deltager for egen regning og risiko, hvorfor der ikke kan gøres 

ansvar gældende over for løbsledelse, DVM eller sponsorer. Der kan således ikke rejses krav for skade, som 

den enkelte deltager måtte forvolde på sig selv eller andre. Protester modtages ikke. 

 

Der vil være transportmulighed for havarerede motorcykler og deres fører- observatør. Transporten sker på 

eget ansvar, hvorfor det er ejerens ansvar, at motorcyklen er forsvarligt fastspændt på traileren. Ud over 

erstatning fra egen kaskoforsikring kan der, hvis uheldet er ude, ikke forventes erstatning fra DVM eller 

løbsledelse. Alternativt må man selv arrangere opsamling. 

 

Tilmelding og betaling senest d. 1 august til Egon Nielsen, en@nimbus.dk 

eller Møllevej 15. 3650 Ølstykke. Tlf. 40780563 

Startgebyr er for 2 overnatninger og forplejning fredag aften, lørdag og 2 måltider søndag.  

Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen. 

Deltagere som ønsker, at følges ad - sove i samme værelse, skal meddele dette ved tilmelding. 

Der overnattes i 4 - 6 sengs værelser. 

Løbsledelse: Egon Nielsen, Ole Kyhl og Allan Jensen, 

 

DVM nr.      Navn             

Adr. 

Postnr. og by 

Tlf.                            E-mail: 

Mc-mærke 

Årgang                       ccm 

Navn observatør 

 

Startgebyr fører                       dkk. 1075,00 

Startgebyr observatør                                                                                               dkk. 1075,00 

Fradrag hvis der ikke ønskes aftensmad fredag.  Pr. person                       dkk.  145,00   

Tillæg for dobbeltværelse.                                   Pr. person                                    dkk.  350,00 

I alt                      DKK. 

Indsættes i Nordea, Regnr.1345 konto 4386 839 935.  Husk navn og medlemsnummer.    

                              

Underskrift    

 


