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FEJDE 

Vi vil her opfordre klubbens medlemmer m.m. til at deltage i ÅRETS motor-
sportsweekend, hvor der bliver mulighed for at deltage i klubrally og ikke mindst det 
sociale klubliv med camping og fejdefest lørdag.  
 

Da der køres holdmesterskab i klubrally, så vi vil opfordre jer til at stille op i dette løb. 
Løbstilmelding kan ske på www.dasu.dk eller til os (Herluf & Kisse 97811015-
24419928). 

Vi regner med at køre dertil og stille op fredag eftermiddag ca. kl. 15.00.  Ring til os, 
så vi ved, hvor mange vi skal lave plads til i LOMS-lejren. Vi kan også tilmelde jer til 
festen samlet. 

Til orientering for eventuelt nye deltagere, så har vi fælles telt med, hvor vi stiller 
borde og stole op, så vi kan spise aftensmad fredag, morgenmad m.m. sammen.   
(du må meget gerne lige tage en stol med til dig selv). 

Som tak for hjælp til årets arrangementer, betaler LOMS følgende: 

 startgebyr for deltagende hold i holdmesterskab i klubrally 
 grillmad fredag aften 
 morgenmad/kaffe lørdag og søndag 

Så du skal selv sørge for telt/campingvogn, drikkevarer, samt betale festen lørdag 
aften.  
Håber, der er mange, der har afsat weekenden eller noget af den til fejde, det plejer 
at være enormt hyggeligt. 

Kisse 

Juelsminde Rally 
LOMS skal hjælpe med at afvikle en hastighedsprøve ved ovenstående løb lørdag 
den 12. september 2015.  Har du tid og lyst til at hjælpe, så ring til mig hurtigst muligt 
på 97811015 eller 22509017. 

Herluf 

Bestyrelsen 2015: 

Formand:  Klaus Urup Mortensen, Strøggade 60, 7620 Lemvig    5195 3599 

Næstformand: Bo Damgaard, Rombyvej 6, 7620 Lemvig    9782 0505 

Kasserer:  Kirsten Laursen, Frejasvej 89, 7620 Lemvig    9781 1015 

Sekretær:  Søren Lorentsen, Lemvigvej 80, 7620 Lemvig                9783 6802 

Bestyrelsemedlem: Kenneth Sørensen, Norgesgade 62 F, 7430 Ikast    2257 9196   

 
Mød op til klubbens aktiviteter – tag gerne kæreste, nabo, svigermor …. med.  

http://www.dasu.dk/

