
 

Superbrugsen Them er en Superbrugs i stor udvikling og tilbygger 
nu 500 kvadratmeter salgslokale  og moderniserer det bestående. 

I forsommeren 2016 vil Super Brugsen Them så fremstå som et  
top moderne supermarked med åben slagterafdeling, stor grøntaf-
deling og helt ny vinafdeling med mere. 

Vi glæder os til at vise det endelige resultat. 
 

Velkommen i vores/din Super Brugs. 
 

Super Brugsen Them 
løbet 

NEZ 2 - DM 2 - JFM 1 

lørdag den 30. april 2016 

 

 

 

Them Centret 8 
8653 Them 

 Tlf. 86847011 
Them Centret 8, 8653 Them 

Tlf. 86847011 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

HUSK 
at bestille mad! 

 

Paarup Kro 

Ringkøbingvej 1 - Paarup - 7442 Engesvang 
Tlf. 86 86 50 47    www.paarupkro.dk 

Mail: paarupkro@paarupkro.dk 

 

Them Centret 8 
8653 Them 

Tlf. 86847011 

Them Centret 8, 8653 Them 
Tlf. 86847011 

Maden er kun halvdelen af et godt måltid 

Super Brugsen Them 
har altid et stort udvalg 

i vine  
til gode priser. 

Vin er for alle, og derfor skal det også være nemt for alle at købe den rig-
tige vin, der passer til det, den skal drikkes til. Uanset om det er til en bøf 
eller en sommeraften på terrassen. Det er det, SuperBrugsen nu har gjort 
noget ved. 

Vin er fantastisk. Vin kan løfte en middagsret eller stemningen på en regnvejrsdag 
til nye højder. Men vin er også en stor verden, hvor det ikke altid er nemt at finde 
vej. Tørhed, druesorter, terroir, region, land og alt muligt andet spiller ind og gør det 
svært at vælge rigtigt. 

 Nu gør vi det nemt at vælge vin 

I et godt supermarked skal det være nemt at vælge vin. Og det er det i SuperBrug-
sen. Vinene er nu delt op efter, hvad de passer til, og ikke hvor de kommer fra. Hvis 
du ved, hvad vinen skal drikkes til, er det derfor meget nemmere at vælge den rigti-
ge vin. 

 En simpel vejviser 

I butikken bliver du mødt af et simpelt skilt på hver eneste vinflaske – et skilt der 
gør det let at finde vej til den rigtig god vinoplevelse. Skiltet fortæller, hvad vinen er 
god til. Ikke dermed sagt, at den ikke egner sig til andet, men du går i hvert fald  
ikke galt i byen, hvis vi har skrevet ”God til bøf”. Så ER den god til bøf.  



 
 

Super Brugsen Them glæder sig til 
at byde alle bil-orienteringskørere 

velkommen til NEZ 2 - DM 2 - JFM 1 
lørdag den 30. april 2016 

 
Vi er klar til at servicere jer, 

med brændstof  til både bilen og mandskabet. 
 

Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. 
 

Venlig hilsen 
 

Ole V. Jacobsen 
Super Brugsen Them 

 
_____________________ 

 
 

Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde alle  
bil-orienteringskørere velkommen til 

dette mesterskabsløb. 
 

Vi vil bestræbe os på at lave et sjovt løb, 
med en passende sværhedsgrad i alle klasser. 

 
Vi takker vore sponsorer.  

En speciel tak til Super Brugsen, Them 
ved Ole V. Jacobsen, for et fortrinligt samarbejde. 

 
Vi glæder os til at se jer alle, den 30. april 2016. 

 
AAS v/ Bernd Thrysøe 

 

Velkommen til  Paarup Kongelig Privilegeret Kro - en gammel traditionstro familiekro, der ligger  
midt i det idylliske Midtjylland.  
Paarup Kro er en af nordens ældste kroer, med en meget hyggelig og hjemlig atmosfære.  
Vi kan tilbyde afholdelse af selskaber, overnatning, mad ud af huset og et stort udvalg af  
dejlige traditionelle danske retter i restauranten. 
 
Vi sætter gæsten i højsædet.  

Paarup Kro byder på 19 moderne, familie- og handicapvenlige værelser. Alle værelser har 
eget toilet, bad og tv. Da værelserne er bygget af flere gange, er de forskelligt indrettede, men 
på de fleste værelser er der dekoreret med gamle billeder af kroen, som den så ud engang. 

I forbindelse med NEZ, tilbyder Paarup Kro: 
 
Dobbeltværelser: 
 
1. Nat   kr.   895,- 
2. Nætter  kr. 1600,- 
3. Nætter  kr. 2280,- 
 
 
Enkeltværelser: 
 
1. Nat   kr.    695,- 
2. Nætter  kr.  1250,-  
3. Nætter  kr.  1770,- 

Paarup Kro 

Ringkøbingvej 1 - Paarup - 7442 Engesvang 
Tlf. 86 86 50 47    www.paarupkro.dk 

Mail: paarupkro@paarupkro.dk 



 

TILLÆGSREGLER FOR Super Brugsen Them løbet  
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Bilorienteringsløb i Danmark, 
nedenstående tillægsregler samt slutinstruktioner. 
 
ARRANGØR:  Aarhus Automobil Sport 027 
Løbets navn:  Super Brugsen Them Løbet  
Type:  Åbent o-løb  
Dato:   Lørdag d. 30. april 2016  
 
OFFICIALS:  
Løbsleder:  Bernd Thrysøe  OF 413/423 
Løbsledelse:  Bjarne Andersen 
 
 
SEKRETARIAT:  Mogens Buur, Byleddet 2, 8660 Skanderborg 
  tlf. +45 86 52 08 72    
  e-mail: nez2@msjm.dk 
 
 
DELTAGERKLASSER:  GEBYR: LØBETS LÆNGDE: 
Klasse NEZ Udland  850,- 75 km + transport 
Klasse NEZ DK  850,- 75 km + transport (får DM/JFM point i M-klassen) 
Klasse NEZ Begynder-Cup 850,- 60 km + transport 
Klasse M  360,- 75 km + transport 
Klasse A  340,- 65 km + transport 
Klasse B  280,- 60 km + transport 
Klasse C  240,- 55 km + transport 
Klasse D  180,- 50 km + transport 
 
HOLDKONKURRENCE:  Landskamp NEZ - JFM for klubhold 
 
ANMELDELSE: 
Anmeldelsesmåde:  Elektronisk 
Anmeldelsesfrist:  Til sekretariatet senest søndag d. 24. april 2016 
   Elektronisk på: http://nez2.msjm.dk 
   Oplysninger vedrørende løbet vil løbende blive opdateret her 
 
Betalingsmåde:  Ved start. 
 
Mødested:  Super Brugsen, Them Centret 8, 8653 Them 
Samlingssted:  Paarup Kro, Ringkøbingvej 1, Paarup, 7442 Engesvang 
 
Første start:  Kl. 14.00 
 
Respittid:  300 minutter 
 
Mad:  Mad bestilles ved anmeldelse og betales ved start. 

  

Paarup Kro 
Ringkøbingvej 1 - Paarup - 7442 Engesvang 

Tlf. 86 86 50 47    www.paarupkro.dk    Mail: paarupkro@paarupkro.dk 

Paarup Kro 
 

Tilbyder efter løbet: 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Vi glæder os til at se jer den 30. april 2016.          

Paarup Kro v/Steen Madsen 

Flæskesteg med rødkål. 
Fløderand med friske frugter.  

Pris pr. person kr. 130,00.  


