THY MOTOR SPORT
indbyder til

Thybo Biler-LØBET
Lørdag den 24. marts 2018
1. afdeling af DM
1. afdeling af JFM
2. afdeling af KM i TMS

Thybo BilerLØBET
Thy Motor Sport har igen i år fornøjelsen at tilrettelægge mesterskabsløb i bilorienteringsløb. Klubben er blevet tildelt 1. afdeling af DM og 1. afdeling af
JFM, som afvikles lørdag den 24. marts 2018.
Løbet er tilrettelagt i samarbejde med Thybo Biler, som vi takker for fint samarbejde omkring løbet.
Vi har ”lagt os i selen” for at lave et afvekslende og spændende O-løb med udnyttelse af de forskellige terrænmuligheder, som findes i Thy. Vi har især fokus
på, at sværhedsgraden tilpasses de enkelte klasser. Der vil således for A-klassen og B-klassen være en passende blanding af ordrer fra henholdsvis M-klassen og C-klassen. Der tages specielt hensyn til vejvalget. Årstiden gør, at vi er
kritiske overfor veje, som ikke kan ”bære” kørsel af mange biler.
Vel mødt til en god og ærlig dyst om mesterskabspoints.
Thy Motor Sport
Mødested:

Samlingssted:

TILLÆGSREGLER FOR

- LØBET
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for
Bilorienteringsløb i Danmark, nedenstående tillægsregler samt slutinstruktioner.

Arrangerende klub:

Thy Motor Sport

Løbets navn:

Thybo Biler - LØBET

Dato:
Løbsleder:
Løbsledelse:

Lørdag den 24. marts 2018
Ole Skov – OF 413/423
Bjarne Agesen – OF 424
Ole Bach – René Hansen

Sekretariat:

Bjarne Agesen, Granitvej 7, 7700 Thisted,
Tlf. 6166 7329
E-mail: bjarneag@dumle.dk

Holdkonkurrencer:

JFM for klubhold

Deltagerklasser:
M
A
B
C
D

Gebyr:
400,360,300,260,200,-

Anmeldelse:

Skriftlig senest 20. marts 2018 til sekretariatet.
Kan ske via www.osport.dk

Betalingsmåde:

Ved start. Betaling kan ske via MobilPay.
Oplysning herom i Slutinstruktion 1.

Mødested:

Thybo Biler, Håndværkervej 1, 7770 Vestervig

Samlingssted:

Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, 7760 Hurup Thy

Første Mandskabs
Mødetid:
Starttid:

Kl. 13.30
Kl. 14.00

Løbets længde:
ca. 85 km + transport
ca. 80 km + transport
ca. 70 km + transport
ca. 65 km + transport
ca. 60 km + transport

Særl. bestemmelser: Løbet er 1. afdeling af DM, 1. afdeling af
JFM og 2. afdeling af KM i TMS.
Mad efter løbet: Cuveribord: 2 slags kød, Flødestuvede
kartofler, Blandet salat og møllebrød, 1 øl eller vand og
kaffe. Pris: 120,- kr. pr. person.
Bestilling skal ske samtidig med anmeldelsen.

HURUP Hallerne byder velkommen til deltagerne i det første mesterskabsløb i
bilorientering i 2018.
I forbindelse med løbet tilbyder vi:
Mad efter løbet:
Cuveribord: 2 slags kød, Flødestuvede kartofler, Blandet salat og møllebrød,
1 øl eller vand og kaffe. Pris kr. 120,00 pr. kuvert.
Bestilles ved anmeldelsen og betales ved startbordet.
Overnatning efter løbet:
HURUP Hallerne har fine værelser til overnatning. Se nærmere på
http://huruphallerne.dk/faciliteter/vaerelsesfloj/
Bestilles ved henvendelse til HURUP Hallerne på tlf. 9795 1566.

Personbiler
Når du handler brugt bil hos os, slipper du for at gå nervøst rundt om bilen og
sparke dæk, mens du bekymrer dig om, om det nu også er det rigtige køb. Vi
har mere end 30 års erfaring i salg af gode brugte biler. Vi har altid mange
brugte biler på lager fortrinsvis Opel og Iveco, men vi har også andre bilmærker
på lager. Vi har brugte biler i alle vore afdelinger: Thisted, Vestervig, Holstebro,
Herning og Ringkøbing.
Se mere på
https://www.thybobiler.dk/

Thybo Biler, Håndværkervej 1, 7770 Vestervig
Tlf. 9794 1388

