
Kontingent 2016 til Motor Sport Sønderjylland 
 

Så er det tid at forny kontingenter for 2016. 
 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, håber jeg du vil forny dit medlemskab for 

2016. DASU har ændret medlemstyperne, kontingenterne og licenspriserne for 2016. 

Bl.a. er begrebet husstandsmedlemmer nedlagt, så der nu kun er tre medlemstyper. 
 

Hvis du skal køre løb: 

Kontingent som Aktiv er 800,- kr. og inkl. grundlicens. 

Kontingent som Aktiv Ungdomsmedlem er 500,- kr. og inkl. grundlicens, 
(du skal indmeldes og have betalt i god tid inden din 18 års fødselsdag). 
 

Hvis du ikke skal køre løb, kan du indmelde dig som almindeligt B-medlem (hjælper, official, 

trackday og almindeligt nydende medlem) og stadig få alle medlemsfordelene. 

Kontingent som almindeligt B-medlem er 250 kr. 
 

Du indbetaler kontingentet til Sydbank 7990 konto 107 4801. 

Ved betaling fra udlandet: 

IBAN-Nummer: DK7479900001074801 

BIC-kode/SWIFT-adresse: SYBKDK22 
 

Skriv dit DASU ID nummer i meddelelse til modtageren.  

Hvis du indbetaler for flere medlemmer samlet så skriv alles ID numre og medlemstyper. 

Når jeg har registreret din indbetaling, sender jeg dit medlemskort og den link, hvor du kan bestille din 

licens. Husk du skal selv bestille din Grundlicens eller den kørelicens du skal bruge. 
 

Jeg opfordre til at huske at forny dit medlemskab så tidligt som muligt, så du kan udnytte alle 

medlemsfordelene og så vi undgår ekspres indmeldelser. 
 

Du kan også se kontingentpriserne på hjemmesiden under Klubben og Kontingent 
 

Venlig hilsen 

Jørgen Rasmussen Kasserer MSS 

Grønningen 15, 6230 Rødekro 

Tlf. 74 66 28 60 e-mail: mss.kasse@gmail.com  

 

Støt Motor Sport Sønderjylland 
 

Bestil et OK-Benzinkort og tilknyt det til klubsponsor nr. 561276.  

Hvis du allerede har et OK Benzinkort, kan du nemt og hurtigt tilknytte dit kort 

en klubsponsor: Motor Sport Sønderjylland. Ring til OK på 78 73 12 09, så sørger OK 

for al det praktiske. 

Eller send en mail til mss.kasse@gmail.com og skriv dit kortnummer, så sørger jeg for 

tilmelding til sponsoratet hos OK. 
 

Støt dobbelt hvis du også har OK-Mobil 
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. 
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