
Hej Allesammen 

Hermed indkommen forslag om der skal /bør åbnes op for en ny klasse, 

 jeg mener vi har brug for en ny begynderklasse. Som skal låses og begrænses, så det er økonomisk muligt 

at starte med at kører tractorpulling,  

Begrundelsen er at der står meget rundt omkring i gemmerne, der ikke kommer på banen. Mangle dele 

ligger og samler støv, nogle gode dele og ting der er 2-5 kg for tunge osv. Som kunne få nyt liv og købes 

prisfornuftigt. 

Vi kan få en bedre tilgang af nye teams, samt vi kan gøre minislæden mere attraktiv, hvis den kan bruges til 

flere klasser(heriblandt flere dm’er) 

Hvis nogen måske har 2 traktorer kan man deltage med begge uden stres. 

En ny klasse ville også være til gavn, for afvikling af stævner, da det er svært at lave passende gearinger til 

alle traktorer i 950kg, dels er udviklingen på effektsiden gået stærkt, dels kan man ikke anvende specielle 

motortyper, der gør at jeg blev fasineret af pulling. 

 

Jeg mener tiden er til at indfører dette, ligesom holland har A og B-div ligaer. I light modified osv. 

Jeg mener behovet i danmark, nu er til en ny 950kg klasse (limeted mini modified) 

Måske Lidt højre vægtgrænse eller vægtkompenserings basis så vi kan få nye teams til, eller gamle teams 

tilbage på banen. 

Dette ville også kunne tilgodese team der vil køre med andre alternative motorer, eller måske 2 billigere 

motorer fra en hugger eller hvad fantasien tillader evt m traktormotor eller ligende( dem der kan vejes ind 

til 950kg  bør tælle med til em pladser som engelske farm er synet som prostock) 

men dette er mit oplæg til en dansk klasse, og da vi har tradition for at være forgangs land ved udvikling 

håber jeg at man vil se positiv på dette forslag. 

Hvis forslaget kommer igennem kan jeg næsten garantere at der kommer 3 til start i 2020 og klassen vil 

kunne åbnes.  Og jeg mener behovet er der. 

Skrevet af Jesper Madsen 

  



Ramme opbygning som reglbog.  

Måske Lidt højre vægtgrænse eller vægtkompenserings basis, så alle kan købe billige fornuftige dæk. Eller 

kan bruge anderledes motorer traktormotor eller ligende( dem der kan vejes ind til 950kg  bør tælle med til 

em pladser kontrolleres ved 2 dm som engelske farm er synet som prostock) 

Udkast til limeted mini modified (950kg) 

Motor:  ingen motor styring, efi eller turbo tilladt med undtagelse diesel.( da ellers bliver det igen økonomi) 

Max 526 cui Hemi style automotivmotor kun på sug metanol 

Max 540 Chevystyle motor med max 8/71 kompressor 40 overdrive 

Max 600  chevystyle på sug metanol 

Dieselmotor tillad med turbo max 12,6l 1 tryk trin  

Small block v8 tilladt med 8/71 max 50 over drive 

V12 motor som rover, merlin, allison og griffon, transmash på sug (metanol, benzin eller diesel ) 

Radialmotor er også tilladt med orginal lader 

Vedr. Regler ved jeg ikke om man kan få tilladt den amerikanske regl om afskærmning af gearkasser med en 

stålplade. I stedet for tæppe for at holde prisnivau. Nede Eller at tæppe kun skal andvendes ved planetary 

rear ends or with overdrive transmission(men dette må certificering kunne hjælpe med) 

Hvis forslaget kommer igennem kan jeg næsten garantere at der kommer 3 til start i 2020 og måske flere  

Skrevet af Jesper Madsen med indput fra andre. 

 

 


