
Vejledning vedr. klubmesterskabsløb for løbsarrangører i TVK 
Køretur: 

Der køres dag- eller aftentur på fastlagt dato. 

Arrangementet afvikles over max. 6 timer. 

Undervejs på ruten skal der holdes frokost-/kaffepause et sted, hvor der er toiletter. 

Mødetid og mødested skal angives. 

Arrangørerne planlægger selv ruten. 

Startgebyret er fastsat til kr. 25,- pr. deltagende køretøj bil/MC. Ud over dette beløb udbetaler 

klubben 1000,- kr. pr. løb til dækning af udgifter i forbindelse med arrangering/afvikling af løbene. 

Henvendelser herom sker til klubbens kasserer. Herudover kan løbsledelsen opkræve et beløb pr. 

deltagende køretøj bil/MC til dækning af omkostninger i forbindelse med evt. bespisning 

(morgenmad-frokost-eftermiddagskaffe o.l.) Såfremt dette beløb opkræves skal dette fremgå af 

invitationen til løbene. 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske til løbsarrangørerne. 

På hjemmesiden og i klubbladet oplyses om sidste tilmeldingsdato og adresse/tlf.nr. for tilmelding. 

HUSK også at oplyse, om der 

evt. skal medbringes pas. 

Skemaer: 

Der kan fra sekretariatet udleveres pointkort til opgaver og lister for deltagelse. 

Disse kan også downloades fra klubbens hjemmeside. 

Opgaver: 

Der laves 3-6 opgaver på ruten. 

Der gives strafpoint, således at samme pointsystem er gældende for alle opgaver i samme løb, 

hvad enten man vælger at give strafpoint fra 0 til 10 eller fra 0 til 20. 

Èn af opgaverne skal enten være på tid eller på anden måde kunne gøre udslag ved pointlighed. 

Opgaverne laves efter eget valg, dog skal disse være af en sådan beskaffenhed, at alle deltagere 

skal kunne løse disse. 

Klubmester samt point fordeling: 

Der afholdes 5 klubmesterskabs løb om året.  

Kun de 3 bedste løb vil indgå i beregningen af den samlede stilling. Ved pointlighed er det den der 

har ”smidt flest point væk” der placeres bedst. Er det herefter lighed vægter det højere, hvis man har 

været arrangør. 

Der tildeles løbsarrangørerne (max. 3 medlemmer af Tønder Veteran Klub) hver 50 point til 

klubmesterskabet. 

Løbsarrangørerne vil kunne aflyse et klubløb i tilfælde af at der skulle være tilmeldt under 10 

deltagere. Hvis et klubløb bliver aflyst, får de tilmeldte deltagere på tidspunktet for aflysningen alle 

sammen gennemsnittet af det antal point, som de tilmeldte kunne have fået hvis løbet var blevet 

afviklet. Ved aflysning får arrangørerne de normale point som arrangør. 

 

Med hensyn til startnumre kan løbsarrangører give disse efter tilmeldings tidspunkt eller ved 

lodtrækning inden start af klubløbet.  

 

Pointfordeling: 

1. plads:50 point 

2. plads:40 point 

3. plads:35 point 

4. plads:30 point 



5. plads:29 point 

6. plads:28 point 

7. plads:27 point 

8. plads:26 point 

9. plads:25 point 

10. plads:24 point 

11. plads:23 point 

12. plads:22 point 

13. plads:21 point 

14. plads:20 point 

15. plads:19 point 

16. plads:18point 

17. plads:17 point 

18. plads:16 point 

19. plads:15 point 

20. plads:14 point 

21. plads:13 point 

22. plads:12 point 

23. plads:11 point 

24. plads:10 point 

25. plads:9 point 

26. plads:8 point 

27. plads:7 point 

28. plads:6 point 

29. plads:5 point 

30. plads:4 point o.s.v. 

 

Husk 

Saks/Tus, pointskema, deltagerlister, stopur(e), skriveredskaber, oplysninger om opgaverne. 

Hjælp 

Hjælp og vejledning fås hos aktivitets- og sponsorudvalget 

 


