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Supplementary rules
6. aug. 2021: NEZ 1 - JFM 1
7. aug. 2021: NEZ 2 - DM 2 - JFM 2

NEZ 2 / D

Foto: Bjarne Andersen, AAS

M 2 / JF
Competit
ion lenght M 2:
s update
Løbslæng
t
der opda
teret

Arrangører:
Struer & Omegns Motor Sport og Randers Auto Sport
med opbakning fra Viborg Motor Klub

Organizers:
Struer & Omegns Motor Sport and Randers Auto Sport
With support from Viborg Motor Klub

Velkommen til Viborg

UDSKIFTNING ELLER REPARATION
VI STÅR KLAR OVER HELE DANMARK

På vegne af Viborg Kommune, er jeg glad for at kunne byde
bilorienteringskørere fra Danmark og resten af Nordeuropa
velkommen til Viborg den 6. – 8 august 2021.
Vi håber at se rigtig mange bilorienteringskørere når de
2 første afdelinger om det Nordeuropæiske Mesterskab,
anden afdeling om Danmarks Mesterskabet samt de
første 2 afdelinger om det Jysk/Fynske Mesterskab i
bilorientering afvikles med Viborg som centrum.
Viborg er kendt for sin tætte tilknytning til sportens verden.
I Viborg kan man byde på fodbold og håndbold på øverste
hylde, med mange store kampe og arrangementer.
Viborg har også tidligere været vært, når sporten afvikles i
den storslåede natur der er i Viborg Kommune.
Da Verdensmesterskabet i MTB Orientering blev afviklet i
2019, var det i skovene rundt om Viborg, der blev konkurreret.
Selv om I primært kommer til Viborg for at konkurrere i bilorientering, er det mit håb, at I
tager jer tid til at nyde både byen og naturen omkring Viborg, og får lyst til at besøge Viborg
igen en anden gang.
Velkommen til Viborg.
Ulrik Wilbek
Borgmester

Welcome to Viborg
On behalf of Viborg Municipality, I am pleased to welcome auto navigation drivers from
Denmark and the rest of Northern Europe to Viborg on 6 – 8 August 2021.
We hope to welcome many auto navigation drivers when the two first heats of the Northern
European Zone Championship, the second heat of the Danish Championship and the first two
heats of the Jutland/Funen Championship in auto navigation take place around Viborg.
Viborg is known for its close links to the world of sports. Viborg offers top-level football and
handball experiences with many great matches and large events.
Viborg has also previously hosted sports events in the fantastic nature in Viborg Municipality.
The participants in the 2019 World Championship in MTB navigation competed in the forests
around Viborg.
Although the main reason for you to come to Viborg is to compete in auto navigation, I also
hope that you will find time to enjoy both the city and the nature around Viborg og that it will
make you feel like visiting Viborg another time.
T: +45 7020 9920
www.danglas.dk
www.rydsbilglas.dk
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Welcome to Viborg.
Ulrik Wilbek
Mayor

Tillægsregler for bilorienteringsløb / Supplementary rules for auto navigation

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport i Danmark,
nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner.
The competition is held in accordance with the rules for Automobilesport in Denmark, the
supplementary rules below, as well as the bulletins coming later.
Arrangerende klub / Organizing club:

Struer & Omegns Motor Sport

Anmeldelsesfrist:
Last registration date:

Søndag den 1. august 2021
Sunday the 1. of August 2021

Anmeldelse / Registration at:

www.osport.dk

Betaling:
Payment:

Via MobilePay 2048 0816 eller kontant ved start
In cash at the starting place.

Første start / First start:

Kl. 18.00

Mødested / Starting place:

Ryds Bilglas / Danglas, Fabrikvej 19B, 8800 Viborg

Samlingssted / Finnish place:

Tjek Revision, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Løbslederpoint /
Points for the competition
management for JFM:

Følgende mandskaber tildeles 48 point i JFM:
Børge Holm / Jørn Mørup (M)
Morten Jäger / Bent Mikkelsen (M)
Lars Palle / Paul Bo Madsen (A)

Efter løbet tilbydes en 2-retters menu inkl. 1 øl el. 1 vand for 150 kr. pr. person.
Bestilles ved anmeldelse.
There is being provided a 2-course menu, incl. 1 beer or 1 water for 150 kr. per person.
It is ordered at registration.

Løbets navn / Name of the competition: Ryds Bilglas Løbet NEZ 1 / JFM 1
Type:

Åbent bilorienteringsløb
Open auto navigation competition

Dato:
Date:

Fredag den 6. august 2021
Friday the 6. of August 2021

Løbsleder:
Competition manager:

Jørn Mørup
+45 2461 9222 / Mail: jm@rm.dk

Løbsledelse:
Competition Management:

Bent Mikkelsen
Poul Bo Madsen
Lars Palle		

https://www.visitviborg.dk/viborg/overnatning

Jan Kuipers
Børge Holm
Morten Jäger

Sekretariat og beregning:
Niels Holst
Secretariat and computation of results: Pilevej 53 - 7600 Struer
Tlf. +45 2048 0816 / Mail: nh@setek.dk
Klasser og længder / Classes and lengths:
NEZ DK
ca. 60 km + transport
NEZ Foreign:
ca. 60 km + transport
M:
ca. 60 km + transport
A:
ca. 60 km + transport
B:
ca. 55 km + transport
C:
ca. 50 km + transport
D:
ca. 45 km + transport
Holdkonkurrencer:		
Team competitions:		

Overnatning

Startgebyr / Entry fee:
kr. 900
kr. 900
kr. 300
kr. 300
kr. 270
kr. 200
kr. 120

NEZ for landshold og JFM for klubhold
NEZ for national teams and JFM for club teams

Accommodation

https://www.visitviborg.com/viborg/accommodation

Tillægsregler for bilorienteringsløb / Supplementary rules for auto navigation

Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport i Danmark,
nedenstående tillægsregler samt senere slutinstruktioner.
The competition is held in accordance with the rules for Automobilesport in Denmark, the
supplementary rules below, as well as the bulletins coming later.
Arrangerende klub / Organizing club:

Randers Auto Sport

Løbets navn / Name of the competition: Tjek Revision Løbet - NEZ 2 / DM 2 / JFM 2
Type:		
		

Åbent bilorienteringsløb
Open auto navigation competition

Dato:		
Date:		

Lørdag den 7. august 2021
Saturday the 7. of August 2021

Løbsleder:		
Competition manager:

Egon Brøndum – OF 413
Tlf.: +45 6114 3553 / Mail: ebn@tjekrr.dk

Løbsledelse:		
Competition management:
		

Poul Brøndum
Kenneth Kjeldsen
Rene Castillo Skjøt

Sekretariat:		
Secretariat:		
		

Poul Brøndum
Viborgvej 434, Læsten, 8920 Randers NV
Tlf. +45 6018 8701 / Mail: salontot@hotmail.dk
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HINGE
AUTOVÆRKSTED

Frank Kjeldsen
Jørgen Skjøt

Klasser og længder / Classes and lengths:
Startgebyr / Entry fee:
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v/ Tom Kjeldsen · Randersvej 81 · Hinge · 8940 Randers SV · tlf. 8698 0063
www.hingeauto.dk


Alt inden for autoskader.



Bremsetest på prøvestand.



Reparation af alle bilmærker.



Diagnosetest med fejlkodeudlæsning.



Alt rustarbejde udføres.



Dækmontering og afbalancering.



Klargøring til syn.



Autotransport.
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TJEK Revision & Rådgivning
Godkendt Revisionsaktieselskab
TJEK Revision er meget mere end bare en revisor.
Vi yder kvalificeret rådgivning som sparringspartner i alle de
forhold, du og din virksomhed står i.

Al den rådgivning, du behøver
Modsat de fleste revisionsfirmaer kan vi hjælpe med næsten
alle de forhold, du og din virksomhed kan stå overfor. Vi har
egne specialister indenfor mange andre fagområder end
regnskab og skat. Vores kunder siger, at det giver tryghed, at
kunne få al sin rådgivning i samme hus, uanset om det er
økonomisk, juridisk, teknisk eller anden hjælp.

Vi rådgiver om både personlige
og erhvervsmæssige forhold.
TJEK Revision dækker hele hele vejen rundt om både de
personlige forhold og om de erhvervsmæssige forhold
Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Kontakt TJEK Revision & Rådgivning
Telefon 7668 8600

