SUPERCROSS
FREDAG D. 29. JANUAR 2010
BCK nu på banen med turen til SUPERCROSS 2010 i Herning, en tur hvor der vil være rig lejlighed
til at få en masse super oplevelser med hjem, da der igen år tilmed er mulighed for at komme til
overvære det spændende Super Motard Show.
Vi har igen i år lavet aftale med Mortens busser om fældes transport til Herning og igen i år vil der
være opsamling således at vi kan lade bilen blive i garagen.

Pris for dette arrangement er 390,- Inkl. Indgangsbillet, gebyr og bustransport.
Billetterne vil blive solgt efter først til mølle princip, dog med en senest tilmelding og betaling
Lørdag d. 16. januar 2009
Der vil endvidere på turen, være mulighed for at købe en lille forfriskning i bussen til og fra
SUPERCROSS 2010.

Køreplan: Fredag 29. januar 2010
16.30
16.45
16.55
17.45
00.20

Bjerringbro (V/ Tidligere Posthus)
Rødkærsbro (V/ Banegården)
Kjellerup (V/ Rutebilstationen)
Ankomst Herning SUPERCROSS 2010
Afgang Herning SUPERCROSS 2010

Ved tilmelding, angiv venligst navn, tlf.nr. antal og hvor du/i stiger på bussen samt betalingsform.
Tilmelding og betaling til Søren Sørensen. Tlf. 86 68 17 42, team@bknet.dk Overførsel af betaling
er mulig til konto i Nordea regnr. 2331 kontonr. 6874270383
Ønsker du/i ikke at benytte muligheden for Bustransport, men gerne vil side samlet med BCK, er
dette også muligt, da vi har reserveret yderlige nogle billetter som kan købet for 310,- Inkl. gebyr.
Har du allerede købt billetter og gerne vil benytte den fældes transport, ja så kan dette også lade
sig gøre. Prisen for bustransporten alene er 80,Tilmeld dig allerede nu og vær sikke på at få en plads i SUPERCROSSBUSSEN til Herning, Du er
naturligvis velkommen til at tage venner, familie og bekendte med på denne enestående tur til
SUPERCROSS 2010 i Herning.
Lad os vise alle at, vi stadig en aktiv klub med et godt sammenhold.
Med sportslig hilsen… Bjerringbro Cross Klub

www.bjerringbrocrossklub.dk

