
SPONSOR CYKELLØB
SØNDAG D. 18 SEPTEMBERB

R
ED
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2016

ARRANGEMENTET
RUTEN
Ruten for børn, starter ved Brugsen og kører forbi 
Statoil og plejehjem.

Ruten for voksne, starter ved Brugsen og kører ad 
omfartsvejen, Vejlevej, Kirkegade og Ballevej..

GRUPPERING
Børn til og med 4 kl. kører fra kl. 10.00 – 10.30
Voksne fra og med 5 kl. kører fra 11.00 – 12.00

Det tilladt at cykle på elcykel, dog er man
kun med i konkurrencen om, at have samlet flest
sponsorer (se afsnittet om rytter-præmier).

SPONSORER
Ryttere finder selv deres sponsorer. Der aftales
sponsorat på min. 10 kr. pr. omgang.

TILMELDING
For at sponsorerne kan blive nævnt i programmet
er det nødvendigt, at tilmeldingerne er arrangøren i
hænde senest den 11. september 2016. 
Sponsorerne bliver nævnt i forbindelse med selve 
løbet.

FORPLEJNING
Det er muligt at købe pølser, vand, øl og kaffe
ved salgsboden.

RYTTER-PRÆMIER
I år er der præmier til ryttere der:
1. Kører flest omgange (kvinder)
2. Kører flest omgange (mænd)
3. Indkører flest penge
4. Har flest sponsorer
5. Ungdomspræmier for ryttere til og med
4 klassetrin.

(Ved lige antal omgange er det ryttere med flest
indkørte kroner, der vinder, og der gives kun én
præmie pr. cykel).

TILMELDING / SPONSORAFTALER
Udfyld kuponen og tilmeld dig årets cykelløb!
På indstikket findes der sponsoraftaler, som skal
udfyldes og underskrives. Hvis der er brug for plads
til flere sponsoraftaler, er det blot at henvende sig
til Thomas Vistesen eller kopiere sponsoraftaler og 
aflevere disse til kontaktpersonerne.

HUSK CYKELHJELMEN!
Mødetidspunktet for alle ryttere er kl. 9.45.

TILMELDING / SPONSORAFTALER
Udfyld kuponen og tilmeld dig årets cykelløb. 
På bagsiden af denne tilmelding findes der 
sponsoraftaler, som skal udfyldes og underskrives. 
Er der brug for flere, er det blot at henvende sig til 
løbsarrangører

Tilmeldingskupon samt sponsoraftaler afleveres til 
nedenstående kontaktpersoner.

AFREGNING
Kontant eller via mobil Pay på dagen
Bredsten Idrætshal afregner selv med sponsorerne,
enten umiddelbart efter løbet eller ved fremsendelse
af faktura lydende på det indkørte beløb.

KONTAKTPERSONER
Jan Tranholm – Anton Berntsen vej 15 - 20157841
Dick Rasmussen - Møllegårsvej - 29177246
Bent Andersen – Skovvej 28 - 23328490
Thomas Urd Vistesen  - Storedalsvej 42 - 29431663

STØT ET GODT FORMÅL
Vi indtager vejene i Bredsten for at køre 
penge ind til udvidelsen af Bredsten 
Idrætshal. 

Gruppering
Børn til og med 4 kl. kører fra 
kl. 10.00 – 10.30

Voksne fra og med 5 kl. kører fra 
11.00 – 12.00

Ved Brugsen vil der være diverse 
aktiviteter, samt salg af øl/vand, pølser, 
kaffe og kage.

PRÆMIER
Der vil være medaljer til alle børne i 
børne løbet og præmier i voksen løbet.

Kom og vær med til en hyggelig 
søndag, hvad enten det er som 

aktiv i sadlen eller som hepper på 
sidelinjen!

Støt tilbygning af 

Bredsten Hallen

Nyt 
tidspunkt
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