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Sikkerheden ved løbene har fortsat høj prioritet, når vi såvel planlægger som afholder
løbene, og igen i år med 2 MC’er til hvert felt og med flagposter placeret rundt på
rundstrækningerne.
Vi har ligeledes fokus på at skabe en kultur i cuppen, hvor der tænkes mere på at køre efter
forholdene og vise hensyn frem for at vinde en placeringsfordel i felterne på bekostning af
egen og ikke mindst andres sikkerhed. Det er således ikke OK, at forsøge at opnå fordele
ved at køre forkert rundt om helleanlæg, køre i venstre side af vejen når vejen er delt af
fuldoptrukne striber eller ikke følge de anvisninger flagposterne og MC’erne kommer med.
Der må ikke smides affald på ruten, hverken før, under eller efter løbene og vi følger de
parkeringsanvisninger den arrangerende klub har oplyst om i forhold til hvor vi kan eller
ikke kan parkere i forhold til ruten.. Vi vil gerne kunne komme igen.
Der bliver igen en førertrøje i de enkelte grupper til den førende rytter. Uddeling heraf sker
15 minutter før første start. Den der har førertrøjen på, er ikke forpligtet til at bærer rygnr.
Den førende rytter er forpligtet til at have førertrøjen på og overholdes dette ikke mister
rytteren halvdelen af de indkørte point for denne afdeling. Førertrøjen er løbende kun til låns
dog får den samlede vinder af hver gruppe en trøje til ejendom.
Det er altid den lokale kontaktperson fra ens egen klub, der har ansvaret for at
videreformidle resultaterne fra løbene til egne medlemmer.
Der er fortsat 6 grupper med ens regler for alle grupper. Vi har ikke rene pige/dame grupper,
men de er selvfølgelig meget velkomne og er de i tvivl om de kan være med er gruppe 6 et
godt sted at få dette afprøvet. Har man styrken til mere, melder man sig selvfølgelig bare til i
nogle af de andre grupper.
Team Pace er ny klub i cuppen og MIC har valgt at stoppe i cuppen, så der er fortsat 12
klubber til start.
Team Pace har tilbudt at tage deres kaffebus med til løbende, således at vi nu også kan få lidt
varmt at drikke efter løbene.
Holdløbet bliver i år igen en tirsdag, men fortsat med mulighed for også at gøre en god
handel hos Magic Sport.
Det opfordres til, at den arrangerende klub også sørger for, at der er forplejning til rytterne
efter løbene.

