Mesterskabsuge 2018
Lørdag d.2 Juni til Lørdag d. 9. Juni

Program
Lørdag d. 2. Juni:
Enkeltstart – Landevej
Mødested: Klubhuset kl. 13:00
Kategorier:
Herre A :
33 km, 3 omgange
Herre B :
22 km, 2 omgange
Dame :
22 km, 2 omgange
Veteran 60+ :
22 km, 2 omgange
Ungdom U-15:
11 km, 1 omgange
Frivilligt for alle om de vil stille op i Herre A eller B række, efter hvad eller hvor langt man vil
køre.men man skal vinde A på herresiden, for at få vandre-pokalen. Alle er yderst velkomne.
Tri styr og Enkelstartscykler er også tilladt at bruge.
Rundstrækning 11 km, se rute her: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zgeghgwuinzzjuxn
Søndag d.3. Juni
MTB – Fællesstart
Mødested: Klubhuset kl. 10:00
Kategorier:
Herre:
3 omgange
Dame:
2 omgange
Der blive kørt på rundstrækning i Pipstorn ca. 4,5 km, samme rute som sidste år.
Alle der har en MTB opfordres til at komme og deltage og dem som ikke har, komme og heppe.
Tirsdag d. 5. Juni
Linieløb – Landevej
Mødested: Klubhuset kl. 17:00
Kategorier:
Herre A:
63 km, 8 omgange
Herre B:
55 km, 7 omgange
Dame:
47 km, 6 omgange
Veteran 60+:
40 km, 5 omgange
Igen frivilligt om man vil stille op i A eller B, også som 60+'er. Damer må også stille op i Herre
række hvis de har lyst.
Rundstrækning 7,9 km, se rute her: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=clhxykxqaoaunnhh
Som ligger tæt ved, så dem der ikke stiller op har god mulighed for at følge med.

Torsdag d. 7. Juni
MTB – Tidskørsel, Teknisk
Mødested: Klubhuset kl. 17:30 eller Pipstorn kl. 18:00
Kategorier:
Herre:
Dame:
Der vil blive kørt et par tidskørsler på tekniske stykker, samlet bedste tid vinder.
Igen opfordres så mange med MTB stiller op. Og dem uden møder op og hjælper og hepper.
Lørdag d. 9. Juni.
Mødsted: Klubhuset 13:00
Landevej – 33 km, Enkeltstart eller Holdløb
MTB – Rute med mål på Golfbakken.
Afslutning på mesterskabsugen, med lidt venskabelig konkurrence.
På landevejen kører vi den gamle klassiker: Bjergenkelstarten, som kan køre som enkelstart eller
holdløb. Se ruten her: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fhmtlgvztthulnih
På MTB bliver der arrangeret en rute hvor der afsluttes på toppen ved golfbakken, hvor man kan
følge de sidste landevejsfolk komme i mål.
Lørdag d. 9. Juni
Mødested: Klubhuset ca. kl. 18:00
Fællesspisning og hygge.
Der medbringes selv drikkevarer
Prisen på mad kommer senere.
Efter hver dag vil det være muligt at købe øl og vand til 5 kr.
Med venlig Hilsen
Cykeludvalget

