
 

Ad hoc-udvalgs opgaver til sæson 2022  
 

Udendørssæson 2021 er overstået. Og det har været fantastisk at se, hvordan hele sæsonen er forløbet.  

I 1:10 onroad el endte nr. 1 og 2 med samme antal point, så det hele blev afgjort på antal 1. pladser. 1:8 Off 

Road-klasserne har igen i år haft et stort antal tilmeldte. I mange andre klasser har der også været fremgang at 

spore, hvilket kan ses af, hvilke klasser der er indstillet til at være mesterskabsklasser i den kommende sæson. 

Klasserne kan I se sidst i skrivelsen. En enkelt mesterskabsklasse, GTE8, halter bagefter med meget få deltagere 

i år. En årsag er muligvis, at kørerne ikke har følt en stabilitet i reglementet fra år til år. Det retter vi op på og 

giver klassen en chance mere som mesterskabsklasse. Fortsætter den negative tendens, vil klassen blive 

reduceret til opvisningsklasse i 2023. Til gengæld har vi set et godt og stabilt fremmøde i 1:10 IC, og derfor er 

klassen fra 2022 igen en mesterskabsklasse. Det samme gør sig gældende for LS Off Road 2WD og 4WD. Begge 

klasser bliver mesterskabsklasser fra 2022. Navnet FUNCUP bliver fastholdt. 

Der er blevet afholdt dommer/løbsleder-seminar, så vi har fået nogle ekstra til at afholde løb. Der er også 

stigende interesse for at komme på uddannelsen. Så nu er vi i den heldige situation, at vi kan gennemføre 

uddannelsen med helt nye folk og kun ganske få gengangere. Derfor bliver der måske behov for et seminar for 

uddannede frivillige, hvor vi kan lave erfaringsudveksling og derigennem bedre ruste jer til de kommende løb. 

 

Men det er jer kørere, som kender jeres egne klasser til hudløshed. Og det vil vi igen gerne benytte os af, når 

arbejdet med reglementerne skal laves. 

Igen i år vil vi bede jer om at deltage i arbejdet i de ad hoc-udvalg, som vi nedsætter. 

I det efterfølgende vil vi beskrive, hvilke ad hoc-udvalg vi har brug for, og hvilke opgaver og rammer de har.  

Skulle det ske, at der ikke er nogle der melder sig til opgaverne, vil det stående reglement forsat blive brugt. I 

enkelte udvalg står der allerede navne. Er udvalget fyldt, står det under navnene. 

Interessen for 1:8 Off Road ad hoc-udvalget har allerede været så stor, så vi frygter at uanset hvem vi udpeger, 

så vil det skabe splid. Derfor har vi besluttet, at 1:8 ad hoc-udvalget kommer til at bestå af MRC-udvalget. Men 

det bliver stadigvæk jer kørere, der får indflydelsen. Det kommer til at foregå ved at alle kan indsende deres 

forslag til ændringer. MRC-udvalget sætter det op i et skema og vurderer om det er muligt. Vi skal nok 

offentliggøre alle forslag i anonymiseret form og sætte vores bemærkninger ved hvert enkelt forslag med en 

begrundelse for, hvorfor det enten er blevet godkendt eller afslået. 

Frist for indsendelse af forslag til 1:8 Off Road er d. 15. november. 

 

Efter de sidste gange succesfulde kalenderplanlægningsmøder har MRC-udvalget besluttet at indkalde 

klubberne til kalendermøder i følgende klasser: 

• 1:5 onroad, 1:8 GTE8, IC 1:10 og 1:8 

• 1:10 onroad EL 



 
Dvs. at opgaven med planlægning af løbskalender i disse klasser er bortfaldet fra underudvalgene. 

 

Har du i interesse i at deltage i et af ad hoc-udvalgene, eller har du spørgsmål til dem, så send en mail til 

Christian@Poulsen.com. Sidste frist for at tilmelde sig udvalgsarbejdet er d. 15. november. 

 

Vi ser frem til et spændende samarbejde. 

Sportslig hilsen  

Steen og Christian, MRC-udvalget 

 

Ad hoc-udvalgene: 
Udvalg nr. 1 med 2 personer.  

Kategori. GTE8  

Medlemmer: Søren Bang, Steen Jeffers 

- Udvalget er sat og i gang med opgaverne frem mod sæson 2022 

Opgave: 

- Evaluere på løbsformatet.  

- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

 

Udvalg nr. 2 med 2 personer. 

Kategori. 1:5 Onroad 

Medlemmer: Rasmus Kristensen, Keld Kvist Jacobsen 

- Udvalget er sat og i gang med opgaverne frem mod sæson 2022 

Opgave: 

- Evaluere på løbsformatet.  

- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

 

Udvalg nr. 3 med 2 personer. 

Kategori. IC 1:10 -1:8 

Medlemmer: 

Opgave:  

- Evaluere på løbsformatet.  

mailto:Christian@Poulsen.com


 
- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

 

Udvalg nr. 4 med 2 personer. 

Kategori. 1:10 Onroad EL 

Medlemmer: Søren Boy Holst,  

Opgave: 

- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

 

Udvalg nr.5 med 2 personer. 

Kategori. 1:8 Offroad 

Medlemmer: MRC-udvalget 

- Udvalget er sat og i gang med opgaverne frem mod sæson 2022 

Opgave: 

- Evaluere på løbsformatet.  

- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

Frist for indsendelse af forslag til 1:8 Off Road er d. 15. november. 

 

Udvalg nr.6 med 2 personer. 

Kategori. 1:6 Offroad  

Medlemmer: Kim Nygaard, 

Opgave:  

- Løbskalender udformes. 

- Gennemgå reglement. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

- Løbskalender skal udarbejdes med datoer og baner.  

 

 

 



 

Mesterskabsklasser og opvisningsklasser 2021/2022 
 

Hvis en DM-klasse over en 3 års periode ikke opfylder deltagerkravet på 10 deltagere årligt, nedklassificeres 

den til opvisningsklasse. 

 

Opvisningsklasserne er klasser, som kan køres efter den enkelte klubs ønske. MRC-udvalget fører pointtavle for 

at følge udviklingen i klasserne og vurdere om de kan hæves til DM-klasse den følgende sæson. 

 

1:10 elektrisk indendørssæson 2021/2022 
Stock DM-klasse Medaljer  

Super Stock DM-klasse Medaljer  

Front Wheel 
Drive (FWD) 

DM-klasse Medaljer  

Modified Opvisningsklasse Ingen medaljer  

F 1 Opvisningsklasse Ingen medaljer  

 

1:10 elektrisk asfalt udendørssæson 2022 

Super Stock DM-klasse Medaljer  

Front Wheel 
Drive (FWD) 

DM-klasse Medaljer  

Stock Opvisningsklasse Ingen medaljer  

Modified Opvisningsklasse Ingen medaljer  

F 1 Opvisningsklasse Ingen medaljer  

 

1:5 benzin, 1:10 og 1:8 nitro samt 1/8 GTE udendørssæson 2022 
1:5 TC (TC og GT 
er slået sammen) 

DM-klasse Medaljer  

1:10 IC DM-klasse Medaljer I 2021 har deltagerantallet været 
stigende. Klassen er derfor løftet til 
DM-klasse. 

1:8 GTE DM-klasse Medaljer Hvis deltagerantallet fortsat er lavt, 
nedklassificeres klassen til 
opvisningsklasse i 2023. 

1:8 IC Opvisningsklasse Ingen medaljer  

 

 



 
1:8 Off Road udendørssæson 2022 

Buggy IC DM-klasse Medaljer  

E-Buggy DM-klasse Medaljer  
Truggy DM-klasse Medaljer  

 

1:5/1:6 Funcup udendørssæson 2022 

2 WD DM-klasse Medaljer  

4 WD DM-klasse Medaljer  

 


