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Inschrijving Windmolenrally 2020 Hobro Denemarken. 

De rit staat open voor alle DVM-leden, evenals voor buitenlandse gasten met motorfietsen gebouwd tot en 

met 1939. De rit wordt uitgevoerd met open, geheime en route controles. De route is gemarkeerd met de 

gebruikelijke  markeringsborden. Er wordt ook een routekaart (niet op schaal) bij elke rit uitgegeven. De rit 

duurt twee dagen met een routelengte van circa 120 km en 100 km. Er zijn geen onverharde wegen op de 

route. 

De rit bevat 4 klassen van inschrijving. 

Klasse A: Motorfietsen van vóór 1915 

Klasse B: Motorfietsen van 1915 tot en met 1924 

Klasse C: Motorfietsen van 1925 tot en met 1930 

Klasse D: motorfietsen van 1931 tot en met 1939 

Passagiers zijn in elke klasse toegestaan, maar er is geen speciale klasse voor. 

U kunt kiezen tussen gemiddelde snelheden van 24 km/uur, 30 km/uur of 36 km /uur. De geselecteerde 

snelheid geldt voor de gehele Windmolen rally. 

De Windmolenrally is een individuele competitie, maar er kan ook als team deelgenomen worden. 

Teamleden strijden ook in de individuele competitie en maken dus kans op twee prijzen. Er zijn twee 

nationale teams: A en B. Deze twee teams worden samengesteld door de nationale veteraan motorclubs. 

Privéteams moeten uit 4 motorfietsen (van vóór 1940) bestaan, waarvan er een reserve is. Dit houdt in dat 

drie de race moeten voltooien om het team in de uitslag te worden opgenomen. De deelnemers in een 

team worden geregistreerd met: 

 de teamnaam 

 naam van de teamcaptain 

Alle deelnemers moeten de instructies van de organisatoren en politie volgen. Elke deelnemer neemt deel 

voor eigen rekening en risico. ‘Danmarks Veteran Motorcycleklub’ (DVM) ,de rally organisatie, sponsoren 

en officials kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke vorm ook. 

De route wordt gemarkeerd met (wit-rode) tekens: Driehoek = rechtuit. Cirkel = rechtsaf. Vierkant = links 

afslaan. 

Controlekaarten worden uitgegeven bij start met de toegekende starttijd. Route- en tijdcontroles worden 

op de controlekaart ingevoerd in de volgorde waarin ze worden gepasseerd. De controles moeten altijd in 

het eerste lege vak van de controlekaart worden ingevoerd. Routecontroles zijn onbemand. Tijdcontroles 

zijn bemand en het tijdstip van aankomst wordt ingevuld op de kaart. Deelnemers zijn ervoor 

verantwoordelijk dat de aankomsttijden correct op de controlekaart wordt ingevuld. Het resultaat wordt 

berekend op basis van de controlekaart, deze moet daarom met zorg worden behandeld en in goede staat 

worden ingeleverd bij de finish. Gemiste tijd- en routecontroles leiden tot strafpunten, evenals een onjuiste 

volgorde op de controlekaart. 
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Controlepunten zijn gemarkeerd met een vlag  aan elke kant van de weg: 

Open tijdcontrole = geel 

Geheime tijdcontrole = Geel / Blauw 

Routecontrole = blauwe bodem / gele streep. 

Routecontroles zijn onbemand. Er is een pons aangebracht aan de rechterkant van de weg, waarmee op de 

eerste lege regel van de controlekaart gestempeld moet worden.  De geheime tijdcontroles zijn bemand en 

de aankomsttijd wordt op de controlekaart met de initialen van de official ingevoerd. De ingevulde tijd kan 

met een marge van +/- 1 minuut van de aankomsttijd bij het controlepunt worden gekozen. De open 

tijdcontroles zijn bemand, de aankomsttijd en initialen van de official worden op de controlekaart ingevuld. 

De Ingevulde tijd kan worden afgewacht. Bij de finish wordt de controlekaart ingeleverd. 

Er mag zich geen elektronische of mechanische snelheidsmeetapparatuur op het voertuig bevinden. Als de 

motorfiets een snelheidsmeter heeft, moet deze worden afgedekt. Afdekmateriaal is beschikbaar bij de 

machinekeuring. Het niet afdekken van de snelheidsmeter leidt tot een straf van 500 strafpunten. 

 Deelnemers moeten een goedgekeurde helm met ‘E’ of ‘DS’ keurmerk dragen tijdens de rally. Deze 

moet bij de machinekeuring worden aangeboden voor controle. 

 Gele reflecterende vesten moeten worden gedragen tijdens de rally. 

Bovenstaande regels zijn van toepassing op beide ritten voor zowel rijders als passagiers. Indien hier niet 

aan wordt voldaan, worden 500 strafpunten toegekend. Alle deelnemers moeten een geldige wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering voor de motorfiets hebben en een geldig motorrijbewijs bezitten. Tijdens de 

Windmolenrally kan geen dagverzekering worden afgesloten. Het wisselen van de motorfiets tijdens de rit 

is verboden. Volgauto’s/motoren zijn niet toegestaan op de route 

Inschrijfgeld bestuurder: DKK 825 (€110) 

Inschrijfgeld passagier / gast: DKK 750 (€100) 

Het inschrijvingsgeld omvat het volgende: 

1) rallyplaat 

2) Plaque 

3) T-shirt 

4) 2 gangen buffet op vrijdagavond 

5) Ochtendpauze zaterdag 

6) Lunch zaterdag 

7) Koffiepauze zaterdag 

8) Driegangenbuffet op zaterdag 
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9) Koffie pauze zondag 

10) Lunch zondag 

Al het bovenstaande is inbegrepen voor bestuurders.  Punten 4 tot en met 10 zijn inbegrepen voor  

passagiers / gasten 

Extra prijs voor ontbijt zaterdag: DKK 90 (€12) 

Extra prijs voor ontbijt zondag DKK 90 (€12) 

Extra prijs voor een tent of caravan / bus DKK 495 (€66) 

Gasten 

Voor gasten is een bus beschikbaar die de routes op zaterdag en zondag zal rijden. 

Camping 

Tijdens de Windmolenrally 2020 zal er de mogelijkheid zijn om primitief te kamperen in Hobro. Er is 

toegang tot douches en toiletten, evenals een elektriciteitsaansluiting (alleen licht en koelkast). Er zijn 60 

kampeerplekken beschikbaar op het terrein, deze moeten gereserveerd worden bij de inschrijving. De prijs  

voor een camper/ tent / caravan is 495. DKK. Het terrein is  geopend vanaf donderdag 16 juli om 12.00 uur 

en sluit op dinsdag 21 juli om 13.00 uur. 

T-shirt maat 

T shirts zijn in onderstaande maten beschikbaar, graag de gewenste maat aangegeven op het 

inschrijfformulier: 

S  = 90 cm 

M  = 96 cm 

L  = 104 cm 

XL = 112 cm 

XXL  = 120 cm  

Op maandag 20 juli  is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een toertocht. 

Tour van maandagHet is mogelijk om deel te nemen aan een toeristisch uitstapje, waarbij u een 

tractorcollectie bezoekt, op de Mariagerfjord vaart en op een veteranentrein rijdt. Ontbijt en busvervoer 

zijn inclusief. Zie onderstaande links: 

http://www.svanen.dk/default.aspx 

http://wp-test.mhvj.eu/ 

https://www.visitmariagerfjord.org/  

Extra prijs voor maandag tour DKK 495 (€66) 

http://www.svanen.dk/default.aspx
http://wp-test.mhvj.eu/
https://www.visitmariagerfjord.org/
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Bij de inschrijving worden de bovenstaande rally regels geaccepteerd. Alle wijzigingen moeten onmiddellijk 

aan de wedstrijdleiders worden gemeld. 

In geval van onduidelijkheden en geschillen is de Deense versie van dit document van toepassing. 


