
Slutinstruktion 1 



 

SLUTINSTRUKTION 1 
 
 

Tak for jeres tilmelding 13’th Midnight Run, Dahl Biler Jubilæumsløbet  
den 11. november 2017. 

 
Løbet er godkendt af Midt– og Vestjyllands Politi j.nr. 4100-50163-00072-17. 
 
Jeres starttid fremgår af vedlagte startliste. I bedes henvende jer i følgende rækkefølge: 
1. Evt. tripkontrol jf. medsendte kort. 
2. Udlevering af startnumre. Sæt startnumre på inden teknisk kontrol. 
3. Indkørsel teknisk kontrol ved Midt Vest Bilsyn. Åbner kl. 15.00 
4. Licenskontrol og betaling for startgebyr og bespisning. Der kan benyttes Mobile Pay. 
5. Evt. kaffe og kage - Dahl Biler er vært 
6. Udlevering af køreordre 45 min. før start tid 
7. Startbord indenfor. Start nr. 4 - 24 får udleveret kontrolkort 2 min før start ved 

startbord.  
8. Startskilt. Startnummer 1, 2 og 3 får udleveret kontrolkort 2 min før start ved start-

skilt. Borgmester Mads Jakobsen, Struer Kommune løfter startflaget for disse 3 
mandskaber. 

 
Respittid er fastsat til 30 min. før pause og 30 min. efter pause. 
Løbets længde er ca. 191 km. 104 km før pause og 87 km efter pause. Kort toiletpause 
efter 61 km. 
Idealkøretiden inkl. pauser  og 2 min. ved hver opgiven TK er 4 timer og 53 min. 
Der er indlagt en pause på 20 min. hvor SOMS er vært ved kaffe og kage.  
Der er ikke indlagt tankningspauser under løbet. Der kan tankes ved samlingsstedet. 
 
Under sekundetaper er der ingen tidskontroller inden for byskiltene og heller ingen tids-
kontroller indenfor de første 500 meter efter der har været ubetinget vigepligt. 
Der anvendes ikke kontrolzone ved de opgivne tidskontroller og der gives altid en ny 
starttid ca. 2 min. efter ankomsttid. Kør frem til nyt startpunkt kort efter TK jf. køreor-
dren. 
 
I dette løb straffes både manglende kontroller og fejlnoteringer med 10 strafpoint. En 
fejl kan max. straffes med 10 strafpoint uanset om man evt. både mangler en og har en 
for mange. 
 
Løbet afvikles i Vestjylland, hvis du påkører vildt (uanset om det er et krondyr, et rådyr, 
en ulv eller et får på flugt) skal det markeres i køreordren og besked gives til næste op-
givne tidskontrol. 
 
Løbsledelsen træffes på 2461 9222 (Jørn Mørup) eller 2048 0816 (Niels Holst). 

 
Vi glæder os til at se jer på lørdag 

 

 



 
 
 
Præmiering 

Der er præmier til følgende placeringer: 
Expert:    nr. 1,2,3 og 4 
Touring:   nr. 1 
Sport:   nr. 1 
Begynder: nr. 1 
O-løb:  nr. 1 

 

 

Præmier er sponsoreret af Struer Kommune 

 

 



 
 
 

Oversigt mødested og start 
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Tripkontrol 

Trip 0.000 
Start ved 1,8 km 
mærke 

Trip 2.931 
Ved transformer-
skab på højre 
hånd over for vej 

Trip 4.005 
Ved vejskilt på 
højre hånd  

Trip 4.746 
Ved byskilt  

START 
 


