
KJELLERUP OG OMEGNS MOTORKLUB 

 
INDBYDER TIL 
DAN-GLAS LØBET 
fredag den 24. april 2015 
1. afd. NEZ/2.afd. DM/1.afd. JFM  

 

http://www.sallinghallen.dk 
DANHOSTEL ROSLEV tilbyder overnatning. 
Booking via hjemmeside. 
Er også samlingssted for NEZ 2/DM3 
 

HVIS DIN BILRUDE SKAL REPARERES  

ELLER SKIFTES, VIL VI VÆRE DIT  

FORETRUKNE VALG 
DanGlas blev startet af pladesmed Viggo Hansen som en naturlig forlængelse af arbej-

det på karrosseriværkstedet, DanCar, hvor de mange biler, der kom ind også havde 

smadrede ruder. DanGlas A/S Viborg er selskabets hovedafdeling – bl.a. er hovedlageret  

beliggende her. Derudover er der 8 afdelinger fordelt over hele landet. 

Vores målsætning er at yde vores kunder den bedste service, når du skal have repareret 

eller skiftet din bilrude. Vi klarer alt det forsikringsmæssige papirarbejde, så du har én 

bekymring mindre. 

Vores callcenter kan kontaktes på tlf. 80 20 00 20 fra kl. 7.30 til 16.15 mandag til torsdag 

og 7.30 til 15.00 om fredagen. Du kan bestille tid til en glasreparation på det tidspunkt, 

der passer dig bedst. Rudereparationer har vi næsten ingen ventetid på, men hvis du 

skal have skiftet din rude, kan du bestille her. www.danglas.dk 

Find blot din nærmeste lokalafdeling ved undermenuen VÆRKSTEDER og book tid på et 

værksted tæt på dig. 

DanGlas ejes stadig af Viggo Hansen, der også er direktør i firmaet. Viggo var i 70´erne 

særdeles aktiv indenfor bilorienteringsløb, manøvreprøver og rally, og han er i dag for-

mand for Viborg Motorklub, der ejer den legendariske ”Løvelbanen”. Her afholdes flere 

stævner om året med folkerace, rallycross og gokart, også på internationalt plan. 



Tillægsregler for 

 DAN-GLAS Løbet 2015 
Arrangerende klub:     Kjellerup og Omegns Motorklub 

Løbets navn:                  DAN-GLAS Løbet 

Type: Åbent O-løb 

Dato: Fredag den 24. april 2015 

Løbsledelse:                   Anders Fisker                         OF 413/423   

                                        Harry Hansen              

Sekretariat:    Anders Fisker 

                         Pindsvinekrattet 1, 8850 Bjerringbro 

                         Tlf: 29840948   email: acf@bknet.dk 

Holdkonkurrence:  NEZ for landshold / JFM for klubhold 

Deltagerklasser:  Gebyr: Løbets længde ca. 

NEZ-U                            850 kr                                     60 km + transport 

NEZ-DK                         850 kr                                     60 km + transport 

M 360 kr.   60 km + transport 

A   340 kr.              50 km + transport 

B  280 kr.              45 km + transport 

C 240 kr.                                    45 km + transport 

D 180 kr.   40 km + transport 

Anmeldelse: Via www.osport.dk 

                                        Senest søndag den 19. april kl. 20.00 

Betalingsmåde: Ved  start 

Mødested:  DAN GLAS, Fabrikvej 19, 8800 Viborg  

Startsted:   DAN GLAS, Fabrikvej 19, 8800 Viborg 

Samlingssted:  DANHOSTEL ROSLEV, Viumvej 8, 7870 Roslev          

Første start:  DM-Klasser :  Kl. 18.00     NEZ :  Kl. 18.45 

Mødetid: 30 min før start 

Særlige bestemmelser:  

Ruten er lavet således, at A hold, der er tilmeldt NEZ,  

også kan  deltage i DM/JFM 

Al information til deltagerne sendes via mail.  

Husk derfor korrekt emailadresse 

Resultatlisten forventes underskrevet på løbsdagen 

Præmieoverrækkelse forventes foretaget på løbsdagen 

Nyheder og andet info kan ses på www. kom.mono.net og www.kom.dk 

 

DANHOSTEL ROSLEV tilbyder efter løbet :   

Biksemad med spejlæg og tilbehør + 1 øl/vand + kaffe = 100 kr. 

Madbestilling skal ske ved tilmelding. Husk det nu!!! 

 

Konkurrencen afholdes i henhold til reglement for Bilorienteringsløb i 

Danmark, ovenstående tillægsregler og supplerende slutinstruktioner.                               

 

  


