
 

Reglementspunkt  
der bør ændres 

Reglementnummer 

254R.6 

 

Reglementpunkt 

Gearkasse 

Evt. nuværende tekst: 
(254.6.2)  Der må benyttes mekanisk differentialespær, nødvendig bearbejdning for montering af 

dette er tilladt. Originalt monterede elektroniske differentialespær må benyttes hvis bilen er født 

med det. Elektronisk differentialespær må ikke eftermonteres. 
Dogbox og sekventiel gearkasse må ikke benyttes (undtaget ved brug af handisæt). 
DSG gearkasse må benyttes mod vægttillæg. (DSG tillæg: 0-1600 ccm +20kg – 1601-2000 ccm +40kg 

DSG=gearkasse med dobbeltkobling/elektronisk skifte). 
Oliekøler må monteres. 
Koncerngearkasse er tilladt. 
 

 

Tekst bør ændres til: 
Gearkasse/bagtøj 
(254.6.2)  Der må benyttes mekanisk differentialespær, nødvendig bearbejdning for montering af 

dette er tilladt. Originalt monterede elektroniske differentialespær må benyttes hvis bilen er født 

med det. Elektronisk differentialespær må ikke eftermonteres. 
  
DSG gearkasse må benyttes mod vægttillæg. (DSG tillæg: 0-1600 ccm +20kg – 1601-2000 ccm +40kg 

DSG=gearkasse med dobbeltkobling/elektronisk skifte). 
Oliekøler må monteres. 
Koncerngearkasse/bagtøj er tilladt, dog ikke gearkasser med ligeskårende tænder. 
Dogbox og sekventiel gearkasse må ikke benyttes (undtaget ved brug af handisæt). 
 

 

Begrundelse: 
For at sikre at der ikke er nogen misforståelser af reglementspunktet 

 

Dette forslag er indsendt af: 
Bo Stentved 

Dato: 
27/10-2017 
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Evt. nuværende tekst: 
Der må benyttes mekanisk differentialespær, nødvendig bearbejdning for montering af dette er tilladt. Originalt 

monterede elektroniske differentialespær må benyttes hvis bilen er født med det. Elektronisk differentialespær må ikke 

eftermonteres. Dogbox og sekventiel gearkasse må ikke benyttes (undtaget ved brug af handisæt). DSG gearkasse må 

benyttes mod vægttillæg. (DSG tillæg: 0-1600 ccm +20kg – 1601-2000 ccm +40kg DSG=gearkasse med 

dobbeltkobling/elektronisk skifte). Oliekøler må monteres. Koncerngearkasse er tilladt. 
 

Tekst bør ændres til: 
 
Der må benyttes mekanisk differentialespær, nødvendig bearbejdning for montering af dette er tilladt. Originalt 

monterede elektroniske differentialespær må benyttes hvis bilen er født med det. Elektronisk differentialespær må ikke 

eftermonteres.  
Dogbox og sekventiel gearkasse må ikke benyttes (undtaget ved brug af handisæt).  
DSG/Dogbox/Sekventiel gearkasse må benyttes mod vægttillæg. (DSG tillæg: 0-1600 ccm +20kg – 1601-2000 ccm 

+40kg DSG=gearkasse med dobbeltkobling/elektronisk skifte). Oliekøler må monteres. Koncerngearkasse er tilladt. 
 
 
 
 
 

 

Begrundelse: 
 

         Det vil blive mere lige for alle. Jeg tænker, 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 

 


