
CIRCLE K løbet

Velkommen Tillægsregler Tilmeld Deltagerlister DM1

Tillægsregler for
CIRCLE K løbet

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

Arrangerende klub Aarhus Automobil Sport 027
Løbets navn CIRCLE K løbet
Type Åbent O-Løb
Dato Lørdag den 19. august 2017

Officials

Løbsleder Bernd Thrysøe OF 413/423
Løbsledelse Bjarne Andersen

Sekretariat Mogens Buur
Byleddet 2
DK-8660 Skanderborg
tlf. +45 86 52 08 72
Email: dm5@msjm.dk

Deltagerklasser Gebyr Løbets længde
M 360,- 75 km + transport
A 340,- 65 km + transport
B 280,- 60 km + transport
C 240,- 55 km + transport
D 180,- 50 km + transport

Holdkonkurrence JFM for klubhold

Anmeldelse

Anmeldelselmåde Elektronisk på: http://dm5.msjm.dk/
Anmeldelsesfrist Mandag den 14. august 2017
Betalingsmåde Ved Start

Mødested CIRCLE K, Viborg Hovedvej 44, 7100 Vejle

Samlingssted CIRCLE K, Viborg Hovedvej 44, 7100 Vejle
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Første start Kl. 13:30

Respittid 240 min
Tankning CIRCLE K Ulkær har skænket en tankningspræmie.

Mad Mad bestilles ved anmeldelse og betales ved start.

Tilbyder efter løbet:

Dansk bøf med bløde løg.

 - kartofler og sovs.

Pris kun kr. 65,00 pr. person.

Bemærk:

Før løbet kan der købes grillmad, smørrebrød samt mange andre ting hos CIRCLE K

Ulkær, til favorable priser.

Copyright © Mogens Buur 2016

Støt løbets sponsorer, De støtter os.

Bliv Circle K EXTRA Club-kunde og få ekstra fordele

Bliv Circle K EXTRA Club-kunde. Så er du sikker på at få rabatter, fordele og tilbud, hver gang du
besøger os. Du skal blot tilmelde dine egne betalingskort som f.eks. Dankort, VISA- og
Mastercard. Så bliver du automatisk bedre og billigere kørende. Ingen nye kort og ingen nye koder
at huske på.

Tilmeld dig på:

https://www.circlek.dk/dk_DK/pg1334082176234/privat/extraClub/Tilmeld.html
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Spar 25 øre* pr. liter brændstof

Circle K EXTRA Club giver dig 25 øre* i rabat pr. liter benzin
eller diesel i to måneder fra den dag, du tilmelder dig. Derefter sparer du 7 øre på hver liter benzin
og 21 øre på hver liter diesel. Rabatten fratrækkes pumpeprisen, altså den pris du ser på
stationerne. 

* Din rabat på 25 øre pr. liter benzin og diesel gælder i to
måneder fra den dag, du tilmelder dig Circle K EXTRA Club.
Derefter får du 7 øre pr. liter benzin og 21 øre pr. liter diesel i rabat, hver gang du tanker. 

Hver 6. bilvask er gratis**

Med Circle K EXTRA Club kan du hurtigt og nemt se, hvor tæt du er på den næste gratis bilvask.
Fremover får du nemlig hver 6. bilvask
gratis** - helt automatisk. Og nu kan du selv vælge, hvilken bilvask du ønsker, som den gratis
bilvask. Så prøv vores bedste bilvask eller vores standard vask - du bestemmer helt selv. 

**Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Hver 6. er gratis***

Vil du slukke tørsten, så er der rig mulighed med Circle K EXTRA Club. Hver 6. Coca-Cola (0,5
L), hver 6. Faxe Kondi Booster (0,5 L) og hver 6. AQUA D'OR kildevand (0,5 L og 0,75 L) er
gratis. Tilbuddene kan dog ikke kombineres på tværs af produkterne. Så du skal fx. købe 5 Faxe
Kondi Booster for at få en gratis Faxe Kondi Booster. Og det sker helt automatisk for dig som
Circle K EXTRA Club-kunde.

*** Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Gælder alle Coca-Cola 0,5 l, Faxe Kondi Booster 0,5 l og
AQUA D’OR kildevand 0,5 l og 0,75 l. Der er pant på den 6. gratis drikkevare. Tilbuddet kan ikke kombineres på tværs af
produkter.

Hver 6. kop kaffe er gratis

Vi hjælper dig endda med at holde styr på hvor mange kopper kaffe du har købt, og sørger for, at
du altid får hver 6. kop kaffe gratis. På den måde går du aldrig glip af et godt tilbud. Dette gælder
for alle varme drikke. 
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