
 

DSB Racing Team præsenterer Jernbane Cuppen 2021! 
 DSB Racing Team afholder foreningsmesterskab i udlejnings-gokart (individuel). Mesterskabet vil være opdelt i 2 
vægtklasser – under 95 og 95+ kg her er altså ingen undskyldninger :) - og bliver afviklet i form af 7 løb henover 
sæsonen (7 løb á 2 heat + DSB Racing Day som er et særskilt arrangement). 6 af løb afvikles hos Roskilde Racing 

Center, som kan byde på Danmarks absolut bedste forhold for udendørs gokart!  
 

1. 6 af løbende bliver Rosklide (dsb race day er selv betalt) 
2. 1 af løbende  bliver i Racehall København 
3. 1 bliver på gokart center Fyn. 
 

ALLE er velkommen til at deltage, men det vil kun være medlemmer af DSB Racing Team, som kan score point til 
mesterskabet. Det er altså en god mulighed for at komme ud og møde os, samt deltage i noget godt ræs! Der er ræs 
for folk i alle "ender af skalaen", og vi sætter først og fremmest hyggen i højsædet!  
Kontingent for DSB Racing Team er 125 kr. månedligt, hvilket sikrer gratis deltagelse i Jernbane Cuppen (Nye 
medlemmer skal dog betale for det først kommende løb efter indmeldelsen, herefter dækker kontingentet 
deltagelsen). Ikke-medlemmer skal betale Roskilde Racing Centers normale priser. Alt udstyr kan lånes, så ingen 
investeringer er nødvendige. 
Ønsker du at deltage, eller blot høre mere, skal du bare kontakte os på dsbracingteam@gmail.com - vi håber på at 

høre fra DIG! 
 

Løbskal  Datoerne for Jernbane Cuppen 2021:  

1) Onsdag 17. feb. (RHC) møde tid kl.1530 køre kl.1600-1630 
2)Onsdag 24.Marts.(RRC) møde tid kl.1530 køre kl.1600 
3) Onsdag 14. april (RRC) møde tid kl.1530 køre kl.1600-1630 
4) Onsdag 12. maj (DSB Race Day hos RRC, særskilt program kommer) Mere info kommer 
senere... (DSB Racing Day er et særskilt arrangment som ikke er dækket af kontingentet, men er stadig tællende i 
mesterskabet) 
5) Onsdag 9. juni (RRC) møde tid kl.1530 køre kl.1600-1630 
6) Onsdag 18. august (RRC) møde tid kl.1530 køre kl.1600-1630 
7). Onsdag 15. September .(GCF) møde tid kl.1530 køre kl.1600. (sammen kørsel) 
8).Onsdag  20.oktober –FINALE! (RRC) ..møde tid Kl.1530 køre kl.1600 præmier efter løb og slut 
for sæson      2021. 
 

                                                    
                 Besøg vores hjemmeside - www.dsbracingteam.dk - for info om regler, point osv...!  

http://www.dsbracingteam.dk/

