
Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : § 3

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

23-09-2021 Jens Jensen

Kun kørere, som har kørt mindst et løb i Gruppe N National SuperCup i indeværende sæson, samt 

bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Hver person har kun 1 stemme, selv hvis man både er kører 

og bestyrelsesmedlem.

For at udelukke eventuel tvivl om, hvem der kan stemme. Med den gamle formulering kunne enhver 

person med licens i dansk og international motorsport stemme, uanset klasse eller motorsports art.

Forslag til ændring på
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Kun aktive kørere samt bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.



Hvilket reglemet ønskes ændret : Vedtægter

Reglementpunkt : § 18 :

Nuværende tekst / reglementspunkt :

Ønskes ændres til :

Evt. begrundelse :

23-09-2021 Jens Jensen

Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup råder over de fire hjørner på bilernes kofangere, for- 

og bagnummerpladerne, samt forrude streameren på samtlige deltagende biler, til placering af 

klassesponsorer. Det er obligatorisk for alle faste kørere samt gæstekørere, at have disse logoer 

monteret korrekt på bilen. Derudover skal der reserveres en plads på venstre side af kørerdragten i 

brystområdet, til et enkelt sponsorlogo (aktuelt Yokohama). Kørerdragt skal bæres af alle deltagende 

kørere ved podieceremonier. Såfremt der udleveres en kasket i forbindelse med podieceremonier 

eller tv interview m.v., er det obligatorisk at bære disse. Logoer m.v. udleveres af Kørerforeningen 

Gruppe N National SuperCup. Vælger en kører IKKE at montere/bære disse logoer på de korrekte 

placeringer, kan en kører eventuelt straffes økonomisk eller helt op til eksklusion fra 

Kørerforeningen, såfremt Kørerforeningen Gruppe N National SuperCup mister en klassesponsor på 

grund af denne negligering. 

Præcisering at det er obligatorisk at montere sponsorlogoer på bilerne samt kørerdragt. Når 

Kørerforeningen laver kontrakt med en klassesponsor, skriver Kørerforeningen typisk under på, at vi 

forpligter os til at have disse logoer placeret korrekt på alle biler/kørere

Forslag til ændring på
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Nyt punkt


