Jyske Bank løbet
DM 4 og SM 2
Lørdag d. 16. juni 2018

Ny bil?
Husk at tjekke billånet lige så grundigt,
som du tjekker bilen

Mange udbydere af billån tilbyder lave renter. Men hvis du regner
på lånets samlede omkostninger, vil du ofte se, at den laveste
rente ikke altid giver det billigste lån.
Husk derfor at tjekke lånets ÅOP – de årlige omkostninger i
procent – der tager højde for lånets samlede omkostninger.
Se mere på jyskebank.dk/nybil. Eller kig ind og få
regnet på billån til dit behov. Helt uforpligtende,
naturligvis. Så kan du gå på biljagt med en god
fornemmelse for, hvilken løsning der passer
bedst til dig.
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SM og MBO byder velkommen til DM 4 og SM 2
Vi har igen valgt at lave vores O-løb sammen (48 DM-points er jo tillokkende).
Kom til Østsjælland og nyd den kønne natur. I (de fleste) kommer til at køre i
skove, måske i eller ved en flot udsprungen bøgeskov, sandsynligvis også godt
med pladder og kalkunderlag. Vi har (igen) brugt flere penge på bilvask end
benzin, da vi indhentede de mange private tilladelser. Også i år er det lykkedes
os at få tilladelser, hvor der ikke har været kørt O-løb før.
Det lyder uden tvivl som den sædvanlige sang, men der er langt i mellem løb,
hvor løbslederne ikke har fået en opringning fra en vred lodsejer eller en
deltager er blevet stoppet på ruten, fordi beboerne synes, at det går for stærkt.
Så derfor beder vi Jer (igen-igen) før løbet at køre pænt og hensynsfuldt.
Flere steder fik vi vendt et nej til ja, mod at vi lovede, at der blev kørt pænt.
Det kan godt være, at vi løbsledere er naive, men det er dårlig deltagermoral
ikke at prøve at undgå lodsejeres irritation, når løbslederne gør en ekstra
indsats for at tækkes deltagernes ønske om en god og afvekslende rute.
Vi starter løbet tidligt pga. jagt, og da det jo er længe lyst og godt vejr
(forhåbentlig), regner vi med at få en hyggelig aften med grillpølser og
lignende ved mål i Boesdal kalkbrud.
PS. Da der er kræfter i gang med at bygge et UNESCO verdensarvscenter i
Boesdal Kalkbrud er det måske sidste chance for at køre orienteringsløb i
kalkbruddet.

På gensyn!
Sportslig hilsen fra Vagn og Erik.

Tillægsregler for DM 4 og SM 2 - 2018.
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport i Danmark, nedenstående
tillægsregler samt senere slutinstruktioner.

Arrangerende klub :

Stevns Motorklub og Motorklubben Borup og Omegn

Løbets navn :

Jyske Bank løbet

Type :

Åbent Orienteringsløb / DM og SM

Dato :

Lørdag d. 16. juni 2018

Løbsleder :

Erik Molnit

OF 413/424

Løbsledelse :

Vagn Olsen
Bent Hansen
John Bach Andersen
Ivan Jensen
Jan Davidsen
Poul-Erik Iversen
Jens Peter Jensen
Jørgen Jespersen
Brian Jørgensen

OF 413/423
OF 413/423
OF 413/423

Sekretariat:

Jens Larsen
Høgevej 1
4683 Rønnede
Tlf : 5671 1117
Mail: Sekretariat@StevnsMotorklub.dk

Deltagerklasser :
M :
A :
B :
C :
D :

Længder

Startgebyr

ca. 80 km
ca. 75 km
ca. 70 km
ca. 60 km
ca. 50 km

kr. 400,00
kr. 360,00
kr. 300,00
kr. 260,00
kr. 200,00

Hertil kan der komme transportetaper

Anmeldelsesfrist :

Tirsdag d. 12. juni klokken 19.00

Anmeldelse:

Skriftligt via O-Sport – www.osport.dk

Betaling :

Mobilepay 2127 7528 senest fredag d. 15/6 eller ved start.

Mødested :

Hylleholt Hallen, Dannebrogsvej 1, 4654 Faxe Ladeplads

Samlingssted :

Stevns Motorklub, Boesdalsvej 14A, 4673 Rødvig

Første mødetid :

Kl. 13.00

Første starttid :

Kl. 13.30 (grundet tidsmæssig begrænsning vil det ikke være muligt at starte
sent).

Særlige bestemmelser : Før løbet :

Faxe Ladeplads Idrætsforenings cafeteria er åbent
for almindelige cafeteriavarer.

Efter løbet : Bestilling af mad til efter løbet skal ske samtidig med
anmeldelse.
Betaling af bestilt mad ved start – husk også denne ved betaling
via Mobilepay..

Madbestilling
Skal I have mad efter løbet ???
Så bestil venligst i forvejen.
Maden bestilles ved anmeldelse, betales iht. ovenstående og der udleveres spisebilletter ved
start.

Menu :

Frikadeller med kartoffelsat
eller
Grillpølser med kartoffelsalat
Incl. 1 vand eller 1 øl samt kaffe
Pris kr. 80,- pr. næse
Øvrig øl og vand købes i cafeteriaet til rimelige priser.
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Her er et bredt udvalg
af billige boliglån
Dit boliglån kan gøre en stor forskel. I Jyske Bank får du frihed til
at vælge. Realkreditlån eller boliglån i banken? Afdragsfrihed?
Variabel rente eller stabil boligøkonomi i op til 30 år? Udvalget
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Prisen og de øvrige betingelser er særdeles konkurrencedygtige.
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På jyskebank.dk/million
kan du se, hvad det koster
at låne en million.

