
 
 

Medlemsfordele 2016 

Som medlem af Motor Sport Sønderjylland (MSS) 

opnås en masse fordele.  

Vi gør dig opmærksom på disse, så du kan få størst 

mulig udbytte af dit medlemskab. 
 

Jo flere medlemmer i klubben des større indflydelse har vi på 

udviklingen i Motorsporten i Danmark 
 

MSS info 

- På vores hjemmeside www.m-s-s.dk kan du læse om, hvad  

       der sker i klubben.  
 

Gratis entre til årets første løb på Padborg Park  

den 30. april – 1. maj 2016 mod forevisning af gyldigt 

medlemskort og billedlegitimation. 
 

Ture til f.eks.Copenhagen Historic Grand Prix  

- Hvis der er tilstrækkelig tilslutning arrangerer vi hvert år  

  en tur med reduceret betaling. 

- Vi er altid klar på at arrangere ture for vore medlemmer   

  til lignende arrangementer og messer i ind- og udland.  
 

Trackday 

- Vi arrangerer hvert år flere Trackdays, på Padborg Park  

Det er avancerede kørekurser, hvor du har mulighed for at lære 

din bil bedre at kende mod betaling af et deltagergebyr. Det 

kræver ingen licens.  

Som MSS-medlem får du en rabat på 250,- kr. pr event. 
 

Bingo Banko 

- Som afslutningen på sæsonen afholder vi Bingo Banko, hvor der 

er gevinster for ca. 10.000 kr. 
 

Glatbanekørsel 

- Inden vinteren tager fat tilbyder vi, såfremt der er tilstrækkelig 

tilslutning, et glatførekursus, hvor der er mulighed for at få testet 

evnerne på det glatte underlag på Padborg Park. 
 

Vi ser frem til at lave en masse gode arrangementer for og 

sammen med dig i 2016.  

 

 

 

Støt klubben når du køber benzin hos OK 

Du sparer penge, og du støtter klubben, der får støtte på 6 øre 

for hver liter du tanker med OK kortet.  

Du fordobler støtten til 10 øre på liter, hvis du også har din 

mobiletelefon hos OK-Mobil. 

Tilmeld dit OK benzin kort til at støtte Motor Sport 

Sønderjylland eller bestil et nyt kort og få det tilmeldt til 

klubsponsor nr. 561276. 
 

Støt klubben via Klubliv Danmark 

Med KlubLiv Danmark optjener du støtte til klubben, hver 

gang du bruger dit Dankort. Og det koster dig ikke en krone. 

Læs mere på hjemmesiden under reklamen Klubliv Danmark. 

 

Mulighed for gratis uddannelse som Official 

- Hvis du vil være med, hvor det sker i dansk motorsport, 

         så meld dig som Official i MSS.  

Vi arrangerer Motorløb indenfor følgende grene: 

o Baneløb på Padborg Park 

o Drifting på Padborg Park og på midlertidige baner 

o Rallyløb i Sønderjylland 

o Gokartløb på Go-Kart Center Skærbæk 

o Autospeedway hos Carbusters i Skærbæk 

o DHB Danmarks Hurtigste Bil i Vandel 
 

Som Official i MSS får du følgende ekstra fordele: 

o Gratis adgang til alle løb i MSS regi. (Officialkort og 

medlemskort skal fremvises). 

o Som Baneofficial får du fri adgang til Jyllandsringen og 

Ring Djursland ved store løb. På Padborg Park kan du 

desuden medtage en ledsager. (Ledsagerkort fremvises). 

o Officials får klubtøj (T-shirts og jakker), når de har været 

aktive et antal gange. 

o Mulighed for uddannelse til højere Officialgrader. 

o Mulighed for at være Official ved Le Mans samt Formel 1 

og langdistanceløb på banen i Spa mv. Dette kræver dog, at 

du er en erfaren Baneofficial samt en godkendelse fra 

Banesportsudvalget.  

Events med f.eks. high speed ture, gokartkørsel, eller hvad 

vi nu finder på. 

 

DASU Autosport 

Magasinet DASU Autosport udsendes 6 gange årligt. 

Aktivt medlem - inkluderer grundlicens  
- Som aktivt medlem har du mulighed for at erhverve 

  kørerlicens til den motorsportsgren, du ønsker at dyrke. 

- Du kan deltage i Drifting arrangementer og tilkøbe licens  

   til at køre Drifting i EU. 

- Du kan deltage i Racerskole og erhverve Banelicens 

- Deltage i Klubrallykursus og få ret til at køre Klubrally 

- Køre Gokart træning og lukkede Gokartløb 

- Nybegyndere i Gokart kan i én måned låne en Klubkart 

  og nødvendigt udstyr 

- Være mekaniker ved Gokart. 
 

Licens til Bane, Rally og åbne Gokartløb kræver kurser og  

kvalifikationer og koster ekstra afhængigt af licenstypen. 
 

Kontingentpriser 2016  

Aktiv A-medlem   800 kr. 

Aktiv Ungdomsmedlem (under 18 år v. indmeldelse) 500 kr. 
 

I kontingentet som Aktivt medlem er inkluderet betaling for 

Grundlicens. Med grundlicens kan du køre: Klubrally, 

Drifting, Gokart-træning og lukkede løb, være Gokart 

mekaniker, køre Autospeedway, og køre Orienterings - og 

Pålidelighedsløb. 

Licenser til at køre Baneløb, Rally og Gokartløb kræver 

kurser og koster ekstra.  
 

Almindeligt B-medlem  250 kr. 

Som B medlem kan du være Official eller Hjælper til Bane, 

GoKart, Autospeedway, DHB eller Rally og du kan købe 

Gokart-Mekanikerlicens. 
 

Betaling 

Medlemskontingentet kan betales ved at overføre beløbet til 

Sydbank 7990 konto 1074801.  

Husk altid at skrive medlems ID nr. så vi kan se hvem det er 

fra.  

Hvis du betaler via Bankoverførsel, og vi har din 

mailadresse, sender vi en mail med dit medlemsbevis. 
 

Alle licenser også Grundlicensen skal bestilles via din 

profil på http://dasu.cloudapp.net/ 

Dit brugernavn er = dit ID nr. 
 

Motor Sport Sønderjylland 

Jørgen Rasmussen, Grønningen 15, 6230 Rødekro 

Tlf. 74 66 28 60 

mail: mss.kasse@gmail.com 

www.m-s-s.dk  

http://www.m-s-s.dk/

