
Danish International 1:24 Retro F1 

GRAND PRIX 
Jan Juul Memorial 

LØRDAG DEN 25. OKTOBER 
For 4. gang inviterer MMRK hermed til Danmarks eneste rendyrkede Retro 
Formel 1 arrangement. 
Efter de formidable successer i 2011, 2012 og 2013 vil dagen igen i år totalt 
stå i de gamle F1’ere fra 60’ernes tegn med race, film, spil, snak og hygge, 
ligesom det vil summe af prominente kørere, kendisser og wannabes i „No.13 
Bar“, mens potente F1’ere atter slider plastikken tynd på MMRK’s eminente 
bane! 
Løbet i år er dedikeret til Jan Juul, der desværre gik bort juli i år. Jan var 
hoved manden bag Retro F1 Grand Prix og en kæmpe stor drivkraft i 
miniracing både på klubplan og på landsplan gennem DMRU. Stor tak til JJ 
for hans fantastiske humør, skæve indfald, sjove ideer og gå på mod!  
Ære være hans minde. 
 
REGLEMENT 
Der køres efter DMRU’s generelle reglement, DMRU’s tekniske 
reglement for 1:24 Retro Formel 1 samt DMRU’s løbsreglement 
(se www.dmru.dk) med undtagelse af følgende. 
Der køres en tidtagning, hvor der gives point til de 5 hurtigste (5,4,3,2,1 point). Derefter 
køres 3 runder heats (4x4 min.), hvor der gives point efter DMRU’s skala fra 2013 
(100,98,96,94,93,92 osv) i hver runde. De 2 bedste runder sammenlagt samt evt. point fra 
tidtagningen giver vinderen. Ved pointlighed er resultatet fra den overskydende runde 
tællende. 
 
TILMELDING 
Senest 10. oktober til: 
Mrleif@lemans-foto.dk 
 
  

http://www.dmru.dk)
mailto:Mrleif@lemans-foto.dk


STARTGEBYR 
DKK 225,- 
som dækker, startgebyr, T-shirt (oplys størrelse ved tilmelding), fri kaffe hele dagen, 
morgenmad (franskbrød med smør og pålæg), frokost (varm ret eller kold buffet)  

DKK 125,- 
excl. T-shirt, men ellers som ovenstående. 

Indbetales senest 10. Oktober på konto: 9070 1590491337 
 
 
BESPISNING 
Udover de i startgebyret indeholdte kulinariteter, kan der naturligvis købes mange andre 
lækkerier og drikkevarer hos „Sukkerpusheren“ i MMRK’s „No.13 Bar“ som er lagerførende 
med et pænt udvalg af de mest fremtrædende mærker og specialiteter og øl og vand kan 
ligeledes købes til rimelige priser. 
 
 
TIDSPLAN 
Der køres efter følgende provisoriske tidsplan, og ret til ændringer 
forbeholdes. 
Kl. 08.00 Dørene åbnes 
Kl. 08.03  Fri træning (2 min rotation) 
Kl. 08.15 Kaffe og rundstykker (incl. Gifler) 
Kl. 09.00 Teknisk kontrol og Concour d’Elegance 
Kl. 09.30 Briefing 
Kl. 09.45 Tidtagning 
Kl. 10.45 Start af løb 
 
 
BANEDATA 
Bane:  4-sporet Carrera 
Længde:  41 meter 
Spænding:  12,5 V 
Stikforbindelse:  XLR-stik, Banan-stik og Jack-stik 
 
 
HVOR? 
Se vedlagte kørselsvejledning, hvordan du finder frem til MMRK i Ikast. 


