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Forud var gået mange års arbejde med at få gjort Struer til
Købstad – men endelig i 1917 lykkedes det.
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det pga. de alvorlige tider. Man lod det blive ved en festlig
flagning og en stor stor glæde i hjerterne.”
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Struer 100 års købstadsjubilæum
I 2017 VIL VI FEJRE STRUERS 100 ÅRS KØBSTADS1977 - 2017
JUBILÆUM MED EN FOLKEFEST, DER VARER
100
Dahl Biler 40 års jubilæum
Købstadsjubilæum
DAGE FRA 1. APRIL TIL 9. JULI 2017.
SOMS 60 års jubilæum
Fra 1. april 2017 og 100 dage frem vil Struer og kommunens borgere fejre købstadsjubilæet med forskellige festlige og forrygende arrangementer.
Formålet med de 100 dages fejring bliver at øge
Struerboernes stolthed over egen by gennem viden og
festligholdelse.
Fejringen vil tage udgangspunkt i Struers fortid,
nutid og fremtid: Hvor kommer vi fra, hvor er vi nu og
hvordan ser fremtiden ud for Struer. I løbet af de 100
dage vil der blive arbejdet med forskellige temaer: Hele
Struer Kommune fejrer Struers 100 års købstadsjubi-

1957 - 2017

Jubilæum 2017

dage, Børn, Byen, Ung, Seniorliv og Havnen/Fjorden.
Købstadsjubilæet planlægges af repræsentanter fra
Struers erhvervsliv, detailhandel, turisme, uddannelsesinstitutioner, frivillige, foreninger, kulturin-
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For nærmere information kontakt projektkoordinator Trine Stegsted Mosegaard på struer100@struer.dk

Historisk Pålidelighedsløb

Velkommen til 13’th Midnight Run
Dahl Biler Jubilæumsløbet
Velkommen til Struer
På vegne af Struer Kommune, vil jeg gerne byde velkommen til alle
deltagerne i Struer & Omegns Motor Sports jubilæumsløb den 11. november
2017.
Jeg ved at I, som motorsportsudøvere med speciale i præcisionskørsel, har
travlt med at følge med i kort og terræn. Jeg håber alligevel at I får tid til at
se op fra kortet og nyde den flotte natur og de dejlige omgivelser vi har her i
Struer Kommune. Ellers er det mit håb, at I med jeres besøg i Struer får lyst
til at komme tilbage og nyde nogle af de mange andre gode tilbud vi har her i
Struer Kommune.
Med disse ord vil jeg byde alle deltager fra både ind- og udland velkommen til
Struer.
		Mads Jakobsen
		
Borgmester, Struer Kommune

Tillægsregler Midnight Run
Arrangerende klub:

Struer & Omegns Motor Sport (SOMS)

Løbets navn:

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

Type:
Dato:
Officials:
Løbsleder:
Løbsledelse:

Jørn Mørup
Niels Holst
Jan Kuipers

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

190
190
190
190
190

km
km
km
km
km

Klasse 1, 2 og 3 er forbeholdt biler indregistreret 31/12 1990 eller før
(se dog særlige bestemmelser)
Klasse 4 og 5 er åben for alle biler

Struer & Omegns Motor Sport (SOMS) byder med disse tillægsregler velkommen til 13’th Midnight Run – Dahl Biler Jubilæumsløbet 2017.
DHMC har spurgt om vi ville arrangere Midnight Run i år, et tilbud vi har valgt
at sige ja tak til. Vi vil bestræbe os på at lave et løb, der lever op til den høje
standard, der altid har kendetegnet Midnight Run. Så mon ikke vi kommer
forbi en grusvej eller 2.
Som det fremgår af forsiden til denne indbydelse, så er der hele 3 jubilæer,
der markeres med Jubilæumsløbet.
- Struer fejrer 100 års jubilæum som købstad i 2017.
- Dahl Biler fejrer 40 års jubilæum som bilforhandler i Struer i 2017.
- Struer & Omegns Motor Sport fejrer 60 års jubilæum som motorklub i 2017.

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

Om end der næppe kommer biler hverken fra da Struer blev købstad eller da
SOMS blev stiftet, så syntes vi i SOMS, at et pålidelighedsløb for historiske
biler var den helt perfekte måde at fejre de mange jubilæer, og jeg vil tro,
at der kommer biler på deltagerlisten fra før 1977, hvor der første gang blev
solgt biler fra Dahl Biler, eller Brdr. Dahl som det hed den gang.

Særlige bestemmelser:
Da der kan være løbsbiler, der af forsikringsmæssige årsager ikke må køre
efter 1. nov., er klasse 1, 2 og 3 åben for nyere biler, hvis man ellers normalt
ville deltage i en af disse klasser.

		Vel mødt i Struer lørdag den 11. november 2017.
		
Jørn Mørup, formand, Struer & Omegns Motor Sport

Rallyskilte til alle.

Løbet er finalen i DHMC Classic Tour 2017

Borbjerg Kultur og Fritidscenter byder på mørbradgryde m/kartoffelmos og broccolisalat, dertil
kaffe m/brownie. I alt kr. 150,- pr. person. Madbestilling bedes foretaget ved tilmelding

