Motionslopp på cykel
Kristi Himmelfärdsdagen den 17 maj

Banorna är på tre olika sträckor, 25 km, 40 km och 80 km.
I Klåveröd finns en liten bergsetapp. Hela bansträckningen
är asfalterad och går genom omväxlande skånsk
natur när den är som vackrast.

Välkommen att deltaga i 2012 års NATURTRAMP
Allmänna upplysningar på baksidan.

Motionslopp på cykel den 17 maj 2012

I år cyklas Naturtrampen för 16:de gången i Svalöv
och vi hoppas många ställer upp. Cykeln behöver inte
nödvändigtvis ha 12-14 växlar, men visst underlättar
det när man ska upp över Söderåsen.

Naturtrampen

Naturtrampen

Naturtrampen
Allmänna upplysningar
Omklädning:

Idrottshallen i Svalöv, vilken öppnar kl. 7.00.

Starttid:

Valfri starttid mellan kl. 8.00-9.30. Målgång senast 15.00

Start & Mål:

Vid idrottshallen i Svalöv. Väl skyltat vid infartsvägarna.

Vätskedepåer:

Längs banorna finns tre depåer som är belägna i Bonnarp, Klåveröd och 		
Kågeröd. Där bjuds på blåbärssoppa, bullar, frukt och juice. Vid målgång blir det
en lättare förtäring samt kaffe. Depåerna är bemannade i Bonnarp 9.00-12.00, 		
Klåveröd 9.00-12.00 och i Kågeröd 9.00-13.00.
Priser:

En cykel utlottas på samtliga startnummer. Sponsrad av Färs & Frosta Sparbank.
Vid mål tilldelas alla som fullföljt loppet en plakett.
Fina priser utlottas på samtliga startnummer.
Prislista är uppsatt vid målgång ca.10.30.

Startavgift:

130 kr för 80 km. Med Skånska Dagbladets Panterkort 100 kr.
80 kr för 40 km. Med Skånska Dagbladets Panterkort 60 kr.
50 kr för 25 km. Med Skånska Dagbladets Panterkort 40 kr.

Anmälan:

Sker genom inbetalning till Korpen Svalövs Motionsidrottsförening Cykelsektionen
bankgiro nr 350-7779, senast den 10 maj 2012. Märkes med "Naturtrampen"

Efteranmälan:

Kan göras vid start. 20 kr tillkommer.

Startlista:

Sättes upp vid omklädningen där även nummerlappar utdelas.

Trafikregler:

Deltagarna cyklar på egen risk och måste följa gällande trafikregler.
Cykelhjälm bör användas.

Service:

Efter sista start kör en följebil där Du kan få hjälp eller transport hem om 			
något skulle hända din cykel.

Upplysningar:

Karl Thomasson, 0418-66 52 08
Hans-Göran Nilsson, 0418-66 31 26 kvällstid

TRYCK & LAYOUT: JÅBO-PRINT, SVALÖV

			

