
Møde Super standart til DTP 7/11-Grenaa 

• Der Køres som udgangspunkt efter LU regelbog dog har disse punkter hvert oppe af vende og er vedtaget  

• Fri A Pumpe op til 7 Liter  

• Der vil ikke hver Krav om årlig syn dog tjekkes alle traktor til stævner af en udvalgt certificeringsmand der tager 

kontakt til Dtps certificeringsfolk på pladsen ved tvivlsspørgsmål. 

• I forhold til hjelm og køre dragter køres der efter LU Regler  

• Der er Fri Diesel valg  

• Sæder: der Køres efter Lu Regelsæt  

• Håndtag til Lukning for dieseltilførslen fra Førerhus er påkrævet på alle traktor med monteret nødstop   

• Pto må gerne hver fjernet  

• Kobling der fortaget ikke syn men køres efter Lu regelsæt  

• Hvor mange stævner vil der køres? 5-7 er ønsket  

• Er man Tilmeldt møder man op om der skal høstes eller ej  

• der indbetales et depositum på 2000.- der udbetales til slut sæson vis der er deltaget i ALLE stævner  

• Alle skal hver Medlemmer af DTP os fast Hjælper der er med i ryttergården pris for medlemskab er 450.- skulle 

det hver nødvendigt med en anden hjælper til et stævne end dem der er betalt for kan der på dagen købes et 

dagsbevis  

• Alle traktor skal hver Forsikret med en gyldig forsikring og policen skal medbringes til stævnerne  

• Stævne arrangører må gerne invitere traktor udenfor cuppen til af køre med om præmiepengene på dagen dog 

køre de ikke med om point og skal samtidig opfylde reglerne  

• Stævne arrangører skal udbetale præmie og møde penge på dagen  

• Alle Traktor skal medbringe et underlag til af opsamle evt. væsker fra traktoren, der må på ingen tidspunkt 

ledes væsker ude på jorden heller ikke ren vand fra intercooler  

• Præmiepenge: 

Skal alle fremmødte ha 500.-  vedtaget                                 

1. 2000.- Vedtaget  

2. 1500.- Vedtaget  

3. 1000.- Vedtaget  


