
 

 

 
 
 
 
 
 

CIRCLE K Løbet 

HOLD-DM / JFM 5 

lørdag den 14. september 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
v/Jens Jørn Frederiksen 

Viborg Hovedvej 44, Ulkær 
7100 Vejle Tlf. 75 85 13 93 

 

HOLD-DM 
 

 

Bliv Circle K EXTRA Club-kunde og få ekstra fordele 

Bliv Circle K EXTRA Club-kunde. Så er du sikker på at få rabatter, for-
dele 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/pg1334082175653/privat/
extraClub.html 

Spar 10 øre pr. liter brændstof 
 

Circle K EXTRA Club giver dig 10 øre i rabat pr. liter benzin  
eller diesel. Rabatten fratrækkes pumpeprisen, altså den pris du ser på 
stationerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 0,8 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.  
 
 

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.  



 

CIRCLE K Ulkær glæder sig til at byde alle bil-orienteringskørere, 

velkommen til HOLD-DM / JFM 5 
lørdag den 14. september 2019 

 
Vi er klar til at servicere jer, med brændstof  til både bilen og mandskabet 

inden løbet. 
 

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. 
 

Venlig hilsen 

 
Jens Jørn Frederiksen 

CIRCLE K Ulkær 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

_________________ 
 

 
 

Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde alle bil-orienteringskørere,  
velkommen til Bygholm Kursuscenter 

lørdag den 14. september 2019. 
 

Vi vil være klar med maden, 
når I er færdige med løbet. 

 
Venlig hilsen 

 
Jonas Bernhardt 

Køkkenchef 
 

 

  

 



Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde 
alle bil-orienteringskørere  

velkommen til: 
 

CIRCLE K Løbet 
Danmarksmesterskabet for klubhold 2019 

 

Vi vil bestræbe os på at lave et sjovt løb,  
med en passende sværhedsgrad i alle klasser. 

 
Vi har fået en del tilladelser, flere af disse 

har ikke set en O-bil i 25-30 år. 
 

Nogle af stederne har der aldrig været kørt O-løb. 
 

Vi takker vore sponsorer for godt samarbejde. 
 
 

Vi glæder os til at se jer alle, den 14. september 2019. 
 

Venlig hilsen 
 

Bernd 

Bygholm Kursuscenter 
tilbyder efter løbet: 

 

Buffet: 
 

Glaseret svinemørbrad  
med braiserede rødbeder. 
 

Pestobagt kyllingebryst 
med bagte cherrytomater. 
 

Fløde kartofler. 
 

Ovnristede kartofler. 
 

Svampesauce. 
 

2 slags salat. 
 

Brød og smør. 
 

Incl. 1 øl eller vand. 
————————————————— 

 

Kaffe m/kage Maden betales ved startbordet. 

 



Bestemmelser (uddrag) for Holdmesterskabet: 
 

Ved holdmesterskabet består et klubhold af maksimalt 5 mandskaber fra samme stamklub. 
Kun klasserne: M, A, B og C medregnes. Deltagere fra D-klassen har mulighed for at køre  

C-ruten, og hermed være en del af klubholdet på lige vilkår. 
Højst 3 mandskaber er tællende fra hvert klubhold. En klub kan anmelde mere end ét klubhold. 

 
Klubben anmelder klubholdene. Sammen med anmeldelsen skal den anmeldende klub oplyse 
navnene på og deltagerklasser for de mandskaber, der deltager på de enkelte klubhold. 

Et mandskab skal deltage i den mesterskabsklasse, der er afkrydset på licensen. Hvis et  
mandskab har deltaget i et mesterskabsløb i en højere deltagerklasse i den pågældende  

sæson, er denne klasse dog gældende. Et mandskab kan også frit anmeldes i en højere klasse. 
 
Der kan dannes hold fra flere klubber efter tilladelse fra Vejsportsudvalget. Et blandet hold kan 

dog kun have max. 2 mandskaber fra hver stamklub. 
 

For at opnå holdpoint, skal mandskaberne, som indgår i klubholdet: 
 - Have enten gyldig grundlicens eller: 1-dagslicens incl. medlemskab af en DASU-klub. 
 - Være danske statsborgere eller have fast bopæl i Danmark. 

 
En licensindehaver kan kun deltage på et klubhold i den klub, hvor han/hun har løst licens  

første gang i et kalenderår og kun såfremt pågældende fortsat er medlem af klubben. 
 
Der gives holdpoint i de fire klasser uanset antal startende i henhold til nedenstående skema: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Klubholdenes indbyrdes placeringer afgøres efter følgende: 
 - Mandskaberne tildeles holdpoint i forhold til deres indbyrdes placering efter ovenstående 

   skala.  
 - Klubholdet med de fleste holdpoint er vinder af årets holdmesterskab. 

 
Såfremt to eller flere klubhold har opnået samme antal holdpoint, er det klubhold bedst, som 
først opfylder nedenstående krav i nævnte rækkefølge: 

 
 - Flest førstepladser i Holdmesterskabsløbet. 

 - Flest andenpladser i Holdmesterskabsløbet. 
 - Flest tredjepladser i Holdmesterskabsløbet. 
 - osv.  

 - Lavest antal point for de berørte klubholds tællende mandskaber på de fælles kørte etaper. 
 - Bedst placerede mandskab i klasse M, herefter A-B-C.  

 
Holdmesterskabsløbets ruter godkendes af 2 prøvekørere, der har vetoret med hensyn til  
rettelser. Prøvekørerne udvælges af Vejsportsudvalget i samråd med løbsledelsen.  

 
Til arrangementet udpeges 2 dommere. 

Dommernes afgørelser er endelige og kan ikke appelleres. 
Der kan ikke protesteres mod fejl i køreordren, men åbenlyse fejl kan rettes. 

Husk at bestille mad. 
 

Menuen kan ses på en anden side. 

 

 

 

 

 

 

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 d. 14. september 2019  
 

OFFICIALS:  
Løbsleder: Bernd Thrysøe  OF 413/423 
   

SEKRETARIAT: Mogens Buur, Byleddet 2, 8660 Skanderborg 
 tlf. +45  6463 7907     e-mail: holddm@msjm.dk 

 
 

DELTAGERKLASSER: LØBETS LÆNGDE: 

Klasse M ca. 75 km 
Klasse A ca. 65 km 
Klasse B ca. 60 km 

Klasse C ca. 55 km 
Enkeltstart Kører i klasse efter ønske/licens (præmieres ikke) 

 
Startgebyr: Hold-DM  kr. 1000,- pr. klubhold 
 Enkeltstart kr.   200,- pr. mandskab 

 
Betalingsmåde: Overført til klubbens konto: 2251-0251148007  

 senest den 9. september 2019  
 
ANMELDELSE: 

Anmeldelsesmåde: Elektronisk på: http://holddm.msjm.dk. 
  Oplysninger vedrørende løbet, vil løbende blive opdateret her. 

 
Anmeldelsesfrist: Senest søndag den 8. september 2019 
  

Mødested: Circle K, Viborg Hovedvej 44, Ulkær 

Samlingssted: Bygholm Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens 
 

Første start: Kl. 14.00  

 
Officielle kontrolkørere: Jørgen Skjøt RAS - Kim Pedersen ASKH 
 

SÆRLIGE BESTEMMELSER: Respittid alle klasser: 180 min. 
 
Løbet er tællende som Danmarksmesterskabet for klubhold 2019 - JFM 5. 

Ikke på hold !!! 

Så stil op i enkeltstart. 
KLASSE M A B C 

1. plads 100 100 100 100 

2. plads 99 99 99 99 

3. plads 98 98 98 98 

osv.     

aarhus 

automobil 

sport  


