Ringsted-løbet
Mindeløb for Ib Jensen

DM 2 / SM 3
Lørdag d. 12. juni 2021

Motorklubben Borup og Omegn byder velkommen til

Ringsted-løbet
Løbet afholdes som mindeløb for Ib Jensen, der
desværre forlod denne verden forrige år.
Ib Jensen har gennem umindelige tider været et fyrtårn i
orienteringssporten og en uvurderlig personlighed i både
HAMO og MBO. Æret været hans minde.
Møbelland Ringsted-løbet bliver et løb i MBO’s
kerneområde med varierende terræn, så I kan få et
afvekslende løb.
Vi starter vanen tro tidligt i håbet om, at få flest muligt til
mål inden solnedgang.

Med sportslige hilsener
Løbsledelsen

Ringsted Møbelland
2
4900 m møbelhus
i 3 etager
Hos Ringsted Møbelland har vi gennem 40 år serviceret vores kunder med møbler til deres hus
og have. Vi har ganske enkelt alle former for møbler i alle prisklasser og i alle typer design. Det
har vi af den simple grund, at vi ønsker at have noget for alle. På denne måde kan vi altid finde
de ting, du på forhånd har udvalgt dig, men i lige så høj grad kan vi være med til at inspirere dig
til dit næste køb og din næste indretning. Vores dygtige medarbejdere står altid til din rådighed
og med mange års erfaring kan de med garanti hjælpe dig til at finde netop det møbel, du står
og mangler.

Ringsted Møbelland, Kobbervej 3, 4100 Ringsted, 5761 1180
www.moebelland.dk e-mail: moebelland@moebelland.dk

Tillægsregler for orienteringsløb.
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport i
Danmark, nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner.

Arrangerende klub : Motorklubben Borup og Omegn
Løbets navn :

Møbelland Ringsted - løbet

Type :

Åbent Orienteringsløb / DM 2 / SM 3

Dato :

Lørdag d. 12. juni 2021

Løbsleder :

Vagn Olsen

OF 413/423

Løbsledelse :

Bent Hansen
John Bach Andersen
Jens Peter Jensen
Brian Jørgensen
Jørgen Jespersen

OF 413/423
OF 413/423
OF 413/424

Sekretariat:

Tage Hansen
Holbækvej 91
4100 Ringsted
Tlf : 57 61 31 93

Klasser og længder : M : ca.
A : ca.
B : ca.
C : ca.
D : ca.
Startgebyr :

80 km + transport
75 km + transport
70 km + transport
60 km + transport
50 km + transport

M : kr. 400,00
A : kr. 400,00
B : kr. 350,00
C : kr. 300,00
D : kr. 200,00

Holdkonkurrencer : SM for klubhold
Anmeldelsesfrist :

Lørdag d. 5. juni 2021, klokken 12.00

Anmeldelse:

Via O-Sport.

Betaling :

MobilePay til 3029 7537 (Vagn Olsen)
Dette bedes gjort senest d. 11/6 kl. 18.

Tankning:

Indenfor kort afstand fra motorvejsafkørsel forefindes
F-24, OK, Cirkle K og Uno-X.
Herudover er der i Ringsteds omegn DK-Benzin, Ingo, OIL! tank
& go samt Bonus.

Mødested :

Ringsted

Samlingssted :

Corona-relateret

Forplejning :

Corona-relateret

Roskildevej 531, 4100 Ringsted, tlf. 5752 8912
www.overdrevskro email: info@overdrevskro.dk

