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Jubilæumsløbet 2017

e de mænd, der
n man opgav
ed en festlig

Lørdag 1. april 2017 kan Struer
fejre 100 år som købstad.
Selvom købstad i dag kun
MARTS – 2. APRIL
er en historisk titel, hersker
der ingen tvivl om, at Struers
overgang i 1917 fra landsby til
købstad har haft stor og afgørende betydning for byens
udvikling til det, vi kender
er Købstadsjubilæum tyvstarter faktisk allerede den 28.
udstillingen ”Biler i 100 år”. Her præsenterer de biler fra
i dag.AFDet
nogle
s med opførelsen af korværket ”PÅ VINGER
HÅB”,gav
der byen
perioden
1917–2017.
oldhøj Kirkes gave til struerborgerne i anledning af Struers
privilegier, frihedsgrader
og
erkontakt,
Nu da det er jubilæum, hvad er så mere nærliggende end at få
års
købstadsjubilæum. Teologen og salmedigteren Lisbeth
brygget sinStruer
egen jubilæumsbryg. Struer Håndbryg har brygget
degaard
Andersen har sammen medmuligheder
organisten Erling for vækst,
m at udvikle
gren skabt et folkeligt og kirkeligt påskeoratorium. Det er
en jubilæumsbryg og giver i anledning af jubilæet rundvisning i
lille bryghus
ldt korværk, som kan bruges i ugerne
op mod ikke
påske. havdedet
ellers
fået.
Detden
er1. april.
dette
historiske
perspektiv,
ag den 31. marts går det for alvor løsi med
at skyde
Struers
Skulle
man få lyst til en ekstraordinær og enestående oplevelse,
års købstadsjubilæum i gang. Struer Handelsstandsforening
så kan undervandskoncerten ”AquaSonic” på Folkets Hus så
sjubilæum
at Struer i 2017 indleder
de
absolut anbefales. AquaSonics undervandskoncert vil uden tvivl
ler forårets første Open By Night med masser af aktiviteter
tebro-Strutage publikum med på en helt anderledes musikalsk rejse og
ode tilbud for hele familien. Fredag kulminerer
med, atjubilæumsfejring.
We
100 dages
elegant vis

Struer 100 års købstadsjubilæum
TADS100
Dahl Biler 40 års jubilæum
Købstadsjubilæum
SOMS 60 års jubilæum
Vi ses tilLørdag d. 11.
jub
i Struer ilæumsfest
oplevelse end tidligere set. Aftenen sluttes af med endnu et 3D
lyd- og lysshow på Rådhuset.

f jubilæumsblive
benyttet
ag den
1. april er der igen gang i midtbyen i Struer, når
er
laver arrangementer i gågaderne.
n Handelstandsforening
af Struer

s logoet, det

nov. 2017

-

ne lørdag vil Nordvestjysk Autogalleri holde åbent hus med

Søndag den 2. april byder udover lyd- og lysshow og
undervandskoncert også på arrangementet ”Musikkens dag”,
hvor Struer Musikskole står bag en række musikalske indslag i
Struer.
www.burovestjylland.dk

te Magic præsenterer et enestående 3D lyd- og lysshow
Lydens som
By lærred. Dette show vil vise nedslag fra
rådhuset
ers
historie
i perioden 1917 – 2017. Aftenen afsluttes med
ilæet
samt
fyrværkerishow.

Historisk Pålidelighedsløb

Foreløbige tillægsregler Midnight Run
Arrangerende klub:

Struer & Omegns Motor Sport (SOMS)

Løbets navn:
Type:
Dato:

13'th Midnight Run
Dahl Biler Jubilæumsløbet
Historisk pålidelighedsløb
Lørdag den 11. november 2017

Officials:
Løbsleder:
Løbsledelse:

Jørn Mørup
Niels Holst

Sekretariat:

Niels Holst
Pilevej 53
7600 Struer
Tlf. +45 20 48 08 16
nh@setek.dk

Deltagerklasser:

Straf på sekundetaper

Gebyr

Længde

1.
2.
3.
4.
5.

1.
1.
1.
1.
1.

400,400,400,400,400,-

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

Expert
Sport
Touring
Begynder
O-løbs klasse

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

1 sek. afvigelse
1 sek. afvigelse
6 sek. afvigelse
30 sek. afvigelse
1 sek. afvigelse

175
175
175
175
175

km
km
km
km
km

Klasse 1, 2 og 3 er forbeholdt biler indregistreret 31/12 1990 eller før
Klasse 4 og 5 er åben for alle biler
Anmeldelse:
Anmeldelsesmåde:
Anmeldelsesfrist:
Betalingsmåde:

Område:
Startsted:
Samlingssted:
Mødetid:
Første start:

Online via osport.dk
Mandag den 6. november 2017
Efteranmeldelse kun iflg. aftale med løbsledelsen
Ved start.
Slutinstruktion og startliste udsendes på mail
og offentliggøres på SOMS.DK
Dahl Biler, Fælledvej 5, 7600 Struer
Borbjerg Kultur- og Fritidscenter,
Hvamvej 84, Borbjerg, 7500 Holstebro
Fra kl. 15.30
Kl. 17.00. Rutebog udleveres 45 min før starttid

Særlige bestemmelser:
Løbet er finalen i DHMC Classic Tour 2017
Rallyskilte til alle.
Borbjerg Kultur og Fritidscenter byder på dagens varme ret til kr. 150,Madbestilling bedes foretaget ved tilmelding

