
INDBYDELSE TIL MG KLUB ARRANGEMENT. 

 
MANØVREPRØVE 2 

Søndag Den 11. september 2022. 
 

 

MØDESTED: Glatbane.dk køreteknisk anlæg. 
 Baysvej 4 
 4930 Maribo. 
 
                    Prøv dig selv af i din bil, på en sikker måde! 
 
Dette er den perfekte og sikre måde at lære sin bil at kende! Vi kører efter DASU’s Klubrally -reglement med 
stor fokus på sikkerhed, og du bestemmer selv dit ambitionsniveau og fart. Der vil kun være en bil på prøven ad 
gangen. 

Alle biler kan deltage, så tag gerne din ven med. Point tæller til årets hastighedskonkurrence, som er en del af 
klubmesterskabet. Points til klubmesterskabet kan dog kun optjenes i en bil af typen MG eller Austin Healey 
Sprite og hvis køreren er medlem af klubben. 

For at få starttilladelse skal bilen være indregistreret (kopi af registreringsattest skal medbringes), bilen skal 
være udstyret med sikkerhedssele (minimum 3-punkts sele), og køreren skal bære min. ”E” godkendt styrthjelm. 
Bilens sikkerhedsudstyr kontrolleres inden start. 

                            Der gives ikke starttilladelse til biler med prøveplader. 

                            Deltagelse kræver gyldigt førerbevis.  

               Der er max. antal på arrangementet, og derfor gælder ”først til mølle” princippet. 

 

DAGENS PROGRAM: 

 Ankomst mellem kl. 8.30 – 9.00. 
 Registrering og licensudfærdigelse. 
 Teknisk kontrol ca. 9.00 – 9.45. 
 Førermøde efter teknisk kontrol. 
 Prøverne forventes startet kl. 10.00 
 I løbet af dagen gennemføres prøven flere gange med 

rigelig mulighed for at prøve bil og fører af. 
 Prøven forventes at kunne gennemkøres 4-6 gange. 
 Hurtigste tid ved prøven tæller med til det  

endelige resultat. 

Er du i tvivl? 

 Spørg en af kontaktpersonerne, der er nævnt på hjemmesiden. 
 Du kan også læse mere om afvikling af MG manøvreprøve 

på klubbens hjemmeside: www.mgklub.dk.  

 

TILMELDING SENEST DEN ONSDAG DEN 7. september 2022, 

Brug venligst tilmeldingsblanket der sendes  

TIL: Søren Thousig, mail: thousig3@gmail.com 

 

 



 

DELTAGERBETALING: 

 Medlem af MG klubben    kr. 300,00 
 Ej Medlem af MG klubben                                      kr. 350,00 
 DASU endagslicens (forsikring)                       kr. 200,00 
 DASU-medlem endagslicens                                                            kr.       0,00 

 
Betalingen af DASU endagslicens er en ansvarsforsikring for skader på 3. mand. 
 
Betaling foregår ved indskrivning og kontrol af licens. 
Betaling via Mobile Pay eller kontant på stedet. 
 
Deltager eller tilskuer? 
Du er velkommen, uanset om du ønsker at deltage i manøvreprøven eller blot se hvordan 
det foregår, så du kan konstatere, at det hverken er farligt for dig eller din MG. Du kan blot 
pakke madkurven og være tilskuer og få en hyggelig dag med andre fra klubben. 
 
Forplejning: 
Der er øl eller vand og grill pølser til frokost. 
 
,  
 
 
 
Med sportslige hilsner 
 
MG Manøvreprøveudvalget: 
 

 Søren Thousig:  
Mobil: 60164971 
Mail: thousig3@gmail.com 

 
 Claus Poulsen:  

Mobil: 29994245 
Mail: c.c.poulsen@post.tele.dk  

 
 
 


