
BDO Coast 2 Coast 2014 

Kære C2C-deltagere 

 

 

Tilmeldingen til BDO Coast 2 Coast 2014 åbner lørdag d. 8. februar kl. 12.00 fra vores stand ved  

Arena Sportsfestival i Frederikshavn 

mød os der til en hyggelig snak. 

Men fortvivl ikke hvis ikke du har mulighed for at møde op i Frederikshavn,  

vi åbner også for salg af start nr. online, det sker via et link på forsiden af vores nye hjemmeside 

 www.coast2coast.nu eller www.dk-tilmeld.dk 

Vejledning til DK-Tilmeld.dk 

 

Vi har erfaret at flere åbenbart har svært ved at bruge DK-Tilmeld…… Så opret Jer gerne inden lørdag d. 8.  

 Klik ind på www.dk-tilmeld.dk 

 Opret dig som bruger via ”LOGIN” eller ”OPRET BRUGER” 

 Når du er logget ind, kan du via Adminstation Kontrolpanel  Min profil, rette din profil til med bl.a med adresse og 

klub/firma navn 

 Herefter er det bare finde det event man ønsker at tilmelde sig, udfylde de forskellige valg og tjek ud med DAN-kortet 

NEMT & ENKELT 

 Man kan desværre kun melde andre til hvis man kende vedkommens mail og kodeord til DK-Tilmeld 

 Skulle man have spørgsmål til DK-Tilmeld´s side, kan man finde den på Facebook 

Hvis I tilmelder Jer et af følgende løb på vores stand i weekenden 8-9. februar,  

deltager I om lodtrækningen om fede præmier. 

 Coast 2 Coast D. 20-21. juni 

 Strandby Karrusel Løb´s 7 ½ Marathon & 7 Dage D. 11-17. maj 

 Strandby Sommerkarrusel Løb D. 23. august 

Se mere om Strandby Karrusel Løb på www.eiersted.strandby.dk 

Følgende lodtrækningspræmier kommer på højkant: 

 2 x 6 mdr. abonnement til Løbemagasinet 

 2 gavekort på overnatning for 2 pers. til Comwell Sportshotel i Rebild 

 Gavekort til Jerrys i Frederikshavn (Manden med brandbilen) 

 2 stk. ID armbånd fra djuva.dk 

 Gavekort til Romulus Spa & Wellness ved Skallerup Seaside Resort 

www.coast2coast.nu
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