
AAS klubmesterskab i bilorientering 2017 for klasse M-A-B 
 

For at opnå KM point skal mandskabet: 
 - Have gyldig grundlicens og være medlem af Aarhus Automobil Sport 
 

Klubmesterskabet afvikles i de 10 sekskantløb, hvoraf de seks bedste er tællende. 
Tællende er de fælles kørte etaper. 
 

Løbsdatoer: 
4. marts (BOAS) - 20. marts (KOM) - 1. maj (BOAS) - 15. maj (AAS) - 20. juni (AAS) - 21. august 
(BOAS) - 25. september (DMKA) - 9. oktober (AAS) - 30. oktober (KOM) - 28. december (RAS) 
 

I tilfælde af aflysninger, ændres tællende løb til: 
 

 
 
 

 

Handicap som følger: 
Strafpoint opnået af M-mandskaber tillægges 30% (nedrundet til nærmeste hele tal). 
Strafpoint opnået af A-mandskaber tillægges   5% (nedrundet til nærmeste hele tal). 
Strafpoint opnået af B-mandskaber tillægges ingenting. 
Har et mandskab opnået 0 strafpoint, tillægges ingenting. 
 

Efter ovennævnte udregning gives der herefter: 
50 point for 1. plads - 49 point for 2. plads - 48 point for 3. plads o.s.v. 
Ved strafpointlighed er det mandskab bedst, der har mindst strafpoint på RK/FN, er de også ens her, 
får de samme antal KM point. Efterfølgende mandskaber rykker ikke tilsvarende frem. 
 

Mandskaber der arrangerer løb, får tildelt 49 KM point for dette.  
 

Et mandskab skal i de pointgivende løb bestå af samme kører og observatør for at kunne  
sammenlægge opnåede KM point.  
 

Såfremt to eller flere mandskaber har opnået samme antal KM point, er det mandskab bedst, som først 
opfylder nedenstående krav i den nævnte rækkefølge: - Flest førstepladser i de medregnede løb. - 
Flest andenpladser i de medregnede løb. - Flest tredjepladser i de medregnede løb. o.s.v. - Lavest an-
tal point i de fælles medregnede løb.  
Et løb kan ikke betegnes som fælles medregnet, såfremt mindst et af de berørte mandskaber har  
opnået KM point som løbsledelse/kontrolkører. 
 

Et mandskab skal gennemføre mindst 6 afdelinger for, at tælle med i konkurrencen. 
 

For at der kan kåres en klubmester, skal mindst 2 mandskaber have gennemført 6 afdelinger. 
 

Pointlistefører for 2017: Bernd Thrysøe 

Antal løb 9 8 7 

Antal tællende 5 5 4 

Løb B I alt  KM 
Point 

A + 5  
% 

I alt  KM 
Point 

M + 30 
% 

Ialt KM 
Point 

1 342 342 48 164 8 172 49 119 35 154 50 

2 152 152 48 66 3 69 50 55 16 71 49 

3 66 66 49 30 1 31 50 53 15 68 48 

4 131 131 50 194 9 203 48 122 36 158 49 

5 114 114 48 51 2 53 49 11 3 14 50 

Eksempel på handicapudregning fra 5 tidligere løb i BOAS  i perioden 2012 - 2014 


