
 

Ad hoc-udvalgs opgaver til sæson 2023  
Endnu en udendørssæson er overstået. På den hjemlige front har vi oplevet nogle fantastiske løb i 1:8 og 1:6 

offroad samt Brændstofklasserne på asfalt. Desværre haltede 1:10 Touring Car efter med kun 2 afholdte løb. 

det bliver forhåbentligt bedre næste år. 1:8 GTE kunne desværre ikke trække deltagere nok i år, så den lukker 

som mesterskabsklasse indtil videre. 

Internationalt har året været fantastisk. 

• I 1:10 Electric Buggy 4WD blev Marcus Kærup europamester ved sit første EM. Samtidigt blev han 

junioreuropamester i 1:10 Electric Buggy 2WD. Fantastisk debut. 

• I 1:10 Electric Track Stock blev Kasper Bjerregaard junioreuropamester. 

• I 1:10 IC Track +40 blev Claus Ryeskov viceeuropamester. 

De var selvfølgelig ikke de eneste, der har deltaget i mesterskaber. Danmark har været repræsenteret i næsten 

alle klasser og har fået gode placeringer i alle. 

Et stort tillykke til jer alle! 

 

Vi skal dog til stadighed udvikle vores sport. Det kræver tilpasning af reglementerne, så det er attraktivt for 

kørerne at deltage. Det vil være fantastisk, hvis vi kan få en større og aldersmæssigt mere bred deltagerkreds i 

de kommende sæsoner. 

Det kan MRC-udvalget ikke gøre alene. Derfor beder vi igen i år om jeres hjælp til at tilpasse reglementerne ved 

at deltage i de ad hoc-udvalg, der nedsættes for hver klasse. Opgaverne står beskrevet under hvert udvalg. 

 

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

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

 

MRC-udvalget indkalder klubberne til kalendermøde i følgende klasser: 

• 1:5 TC, IC 1:10 og 1:8 

• 1:10 onroad EL 

Mødet forventes gennemført i februar 2023. 

 

 

Vi ser frem til et spændende samarbejde. 

Sportslig hilsen  

Steen og Christian, MRC-udvalget 
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Adhoc-udvalgene. 
Udvalg nr.1 med 2 personer.  

Kategori. 1:5 Onroad 

Medlemmer: Rasmus Kristensen, Keld Kvist Jacobsen. 

Opgave: 

- Evaluere på løbsformatet.  

o Mulighed for at afholde løbet over 2 dage (inspirationsmodeller tilsendes udvalget) 

o Ændring af antal finale heats og køretid i finaleheat 

- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

- Løbsformatet skal koordineres med IC 1:10 - 1:8. 

 

Udvalg nr.2 med 2 personer. 

Kategori. IC 1:10 - 1:8 

Medlemmer: Claus Ryeskov, én ledig plads. 

Opgave:  

- Evaluere på løbsformatet.  

o Mulighed for at afholde løbet over 2 dage (inspirationsmodeller tilsendes udvalget) 

o Ændring af antal kvalifikations heats. 

- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

- Løbsformatet skal koordineres med 1:5 onroad. 

 

Udvalg nr.3 med 2 personer. 

Kategori. 1:10 Onroad EL 

Medlemmer: Søren Boy Holst, én ledig plads 

Opgave: 

- Eventuelt reglement justeringer. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

 

Udvalg nr.4 med 2 personer. 

Kategori. 1:8 Offroad 

Medlemmer: to ledige pladser 



 
Opgave: 

- Evaluere på løbsformatet.  

- Eventuelt reglement justeringer. 

o Opret E-Truggy som klasse og indfør den i reglementet. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

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

 

Udvalg nr.5 med 2 personer. 

Kategori. 1:6 Offroad  

Medlemmer: Kim Nygaard, én ledig plads 

Opgave:  

- Løbskalender udformes. 

- Gennemgå reglement. 

o Vurdér om Short Course skal oprettes som klasse. 

▪ Lav evt. reglement til Short Course. 

Rammer: 

- Udvalget skal gennemgå reglementet for eventuelle justeringer. 

- Løbskalender skal udarbejdes med datoer og baner.  

 

 

 

  



 

Mesterskabsklasser og opvisningsklasser 2023 
 

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 asfalt udendørssæson 2023 
Super Stock DM-klasse Medaljer Deltagerantallet har været skuffende 

lavt og der har kun været afholdt 2 af 
de planlagte løb. Klassen er derfor på 
observationslisten frem til 2024. 

Front Wheel 
Drive (FWD) 

DM-klasse Medaljer Deltagerantallet har været skuffende 
lavt og der har kun været afholdt 2 af 
de planlagte løb. Klassen er derfor på 
observationslisten frem til 2024. 

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 2023 

1:5 TC  DM-klasse Medaljer  

1:5 E-TC Opvisningsklasse Ingen medaljer Klassen er ny og deltagerinteressen 
skal vurderes i 2023. E-TC kører i 
samme heat som TC. 

1:10 IC DM-klasse Medaljer I 2021 var deltagerantallet stigende. I 
2022 er interessen igen faldet med få 
deltagere. 
Klassen er derfor på 
observationslisten frem til 2024. 

1:8 IC Opvisningsklasse Ingen medaljer  

1:8 GTE Opvisningsklasse Ingen medaljer  

 

 



 
1:8 Off Road udendørssæson 2023 

Buggy IC DM-klasse Medaljer  

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

E-Truggy    

 

1:5/1:6 Funcup udendørssæson 2022 

2 WD DM-klasse Medaljer  

4 WD DM-klasse Medaljer  

Short Course Opvisningsklasse Ingen medaljer Klassen er ny og deltagerinteressen 
skal vurderes i 2023. 

 

 

 


