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Evt. nuværende tekst: 
Der kan udelukkende benyttes dæk af typen:  
Yokohama  
190/560R15 slicks A005 N2466  
210/580R16 slicks A005 N2245  
210/580R16 wets A005 N1869  
210/610R17 slicks A005 N2202  
210/610R17 wets A006 N2610  
Der må ikke laves riller eller lignende i dækkene.  
Der er forbudt at opvarme dæk på kunstig vis, f.eks. ved brug af dækvarmere eller ved at påføre kemiske midler. 

Dækleverandør fastlægges af køreforeningen. 
 

Tekst bør ændres til: 
 
Der kan udelukkende benyttes dæk af typen:  
Yokohama Pirelli 
190/560R15 slicks A005 N2466  
210/580R16 slicks A005 N2245  
210/580R16 wets A005 N1869  
210/610R17 slicks A005 N2202  
210/610R17 wets A006 N2610  
245/620R17 Slicks (3075100) 
245/645R18 Slicks (2015300) 
Der må ikke laves riller eller lignende i dækkene.  
Der er forbudt at opvarme dæk på kunstig vis, f.eks. ved brug af dækvarmere eller ved at påføre kemiske midler. 

Dækleverandør fastlægges af køreforeningen. 
 
 

 

Begrundelse: 
 
 

Der har være alt for mange dæk problemer i år, jeg tror at det skyldes at vores biler 

er for tunge og at effekten er på grænsen af, hvad de nuværende dæk kan klare. 

Dette forslag er indsendt af: Mikael Kildevæld 
 

Dato: 25.10.2017 

 



 

Reglementspunkt  
der bør ændres 

Reglementnummer 
254R.8 

 

Reglementpunkt 
Hjul og dæk 

Side 
4 

Evt. nuværende tekst: 
 
Fælgbredde max. 9”.  
Fælgdiameter max. 17".  
Fælge: Frie, løse spacere er tilladt.  
Kontrol af hjul og dæk iht. 255.5.4. 

 

Tekst bør ændres til: 
 
Fælgbredde max. 9”.  
Fælgdiameter max. 18".  
Fælge: Frie, løse spacere er tilladt.  
Kontrol af hjul og dæk iht. 255.5.4. 
 
 
 
 

 

Begrundelse: 
 

Jeg tror, at der står en del biler som ville kunne deltage i klassen - og det mangler vi. 
 
 
 
 

 

Dette forslag er indsendt af: Mikael Kildevæld 
 

Dato: 25.10.2017 

 



DÆK 

  

1 Skifte fra Yokohama til Hankook  Billigere Bedre Trædeflade 

  

2 der må anvendes 2 Dækbrede 

  

Hvis Hankook   215-61-17    og   240-61-17 

  

Hvis Yokohama  210-61-17   og   230-61-17 

  

Chris Poulsen 

 


