OG
FJORDAGER IDRÆTSFORENING - ODENSE
præsenterer:

Uofficielle
Danske og Fynske
mesterskaber i
30 km. Enkeltstart
Kun for motionsryttere, DCU motionslicens er tilladt

Nu også en samlet klasse for ryttere med elitelicens
Men ikke DM og FM

LØRDAG d. 1. september 2018
Start ved Åsum Kirke fra kl.12:01
Ruten er:
fra Havnens Gourmet i Aasum
til Kerteminde og retur
(hurtig rute på nøjagtig 29,3 km.

Lørdag d. 1. september 2018 - kl.12:01
Vi byder velkommen til vores enkeltstart arrangement på en god, hurtig
og flad ud - hjem rute på 29,3 km. Vi har politiets tilladelse til at køre på kørebanen, også
hvor der er cykelsti.
Uofficielle DM+FM+FIF-klubmesterskaber for motionsryttere, DCU motionslicens er tilladt.
Bemærk at der også er en klasse kun for ryttere med elitelicens – ikke DM og FM
Vi håber at se en masse friske ryttere til start i dette gode arrangement.
Se alt om løbet på vores hjemmeside:
http://fjordager-motion.dk/cykling/tempoloebet/
Startsted og starttid:

Ved Åsum Kirke, Ryttervejen 5240 Odense NØ
Første start kl. 12:01

Omklædning og bad:

Åsum IF klubhus v/ startstedet
Kaffe og kage på startnummeret efter løbet, fra:

Der kan købes vand og øl.
Oplysninger:
Tilmelding:

Jens Nørregaard tlf. 24616832
På vores hjemmeside: http://fjordager-motion.dk/cykling/tempoloebet/

Startliste

på vores hjemmeside torsdag d.30. august

Startpenge:

Kr. 100,Efter d. 26. august kan tilmeldes på selve dagen fra kl. 10:30 Kr. 150,Startnr. udleveres fra kl. 10:30.

Medaljer:

Guld - Sølv og Bronzemedaljer i DM ved Dyrup Autolakering A/S
i alle aldersgrupper +
Guld til nr. 1 i FM og KM i alle aldersgrupper.
Kort tid efter at sidste rytter er kommet i mål.

Præmieuddeling:

Bemærk: Præmier eftersendes ikke
Aldersinddeling m/k:

DM - FM - KM
Gruppe 0: 8- 14 år
1: 15- 18 år
2: 19- 35 år
3: 36- 45 år
4: 46- 55 år
5: 56- 65 år
6: 66- 75 år
7: 76- og herover
Samlet klasse for ryttere med elitelicens - ikke DM og FM
Der må ikke være følgebiler med på ruten og vi har
motorcykler med som overvågning.
Deltagelse i løbet sker på eget ansvar og færdselsreglerne
skal selvfølgelig overholdes - også 25 meter reglen på ruten.
Overholdes reglerne ikke tages man ud af løbet

TILMELDING

senest d. 26. august 2016
http://fjordager-motion.dk/cykling/tempoloebet/

INFORMATION ved:Jens Nørregaard,
Skovhaven 86 - 5320 Agedrup.
24616832

SPONSORER

RESULTATER efter løbet på:

http://fjordager-motion.dk/cykling/tempoloebet/

