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ALLE ELSKER KONTANTER

KØB
REJSEVALUTAGEBYRFRIT

HUSK AT VEKSLE INDEN DU REJSER
Hos FOREX Bank køber du valuta uden gebyrer og til gode kurser 
i åbningstider, som passer dig. Og har du valuta til overs, når du kommer hjem, 
køber vi den tilbage gebyrfrit, hvis blot du har gemt din kvittering. God rejse!

KØBENHAVN Hovedbanegården · Nørre Voldgade 90 · Østerbrogade 19 · Amagerbrogade 55
FREDERIKSBERG Falkoner Alle 12 HELSINGØR Jernbanevej 4 ODENSE Banegårdscentret 

AARHUS Banegårdspladsen 20 AALBORG Ved Stranden 22 www.forexbank.dk

Hadsundvej 345, 9260 Gistrup
Tlf. 22 31 13 85

lanoviadk@gmail.com

Saint Tropez, 

Cream, Kõn og Mõn, 

Charlotte Sparre 

med flere....

Sommersalg 
28-29-30. juni

Åbningstider disse dage :  
Torsdag og fredag 10.00 - 18.00    Lørdag 10.00 - 14.00

25 % på ikke 

nedsatte varer 

disse dageStart på sommersalg 

med 3 heftige dage 

med 40 - 50 - 60 % 

rabat på sommervarer

Hent inspiration på www.lanovia.dk og besøg os i Gistrup

Tredje afdeling af AACRM’s 
enkeltstartsserie blev forny-
lig kørt på en hård rute om-
kring Nøvling. Knap seks ki-
lometer bakke op og bakke 
ned var udfordringen for de 

16 deltagere på ruten, der 
skulle køres 5 gange - ialt 
378 højdemeter. 

Vejret var – undtagelsesvis 
– godt med 16 grader og en 
jævn vind fra vest. Dette gav 

modvind på bakken mod 
Ferslev, men til gengæld 
medvind op ad ”Nøvlingbak-
ken” (Brådalsvej), som har 
en gennemsnitlig stigning 
på fire procent over 1,2 kilo-

meter. Der var tæt løb mel-
lem de tre hurtigste. Løbet 
blev reelt afgjort på fjerde 
omgang, da vinderen Jens 
Würtz kørte 13 sekunder 
hurtigere end toeren Jan 

Staunstrup. Resten af løbet 
lå de inden for få sekunder. 
Vindertiden var 46,49 min, 
hvilket giver en fart på over 
37 kilometer i timen på den 
hårde rute. Jan Staunstrup 

kørte i tiden 47,01 min. 
Fjerde og sidste afd. køres 
21. august på en flad rute 
omkring Nørholmsvej.

Tæt løb i Nøvling

Jan StaunStrup, der her betvinger ”Nøvlingbakken”, blev nummer to i løbet efter en tæt kamp med vinderen Jens Würtz. Privatfoto


