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VI GLÆDER OS  
TIL AT SE JER !

 



2016

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE 
VELKOMMEN TIL SENSOMMER-
LØBET

Der køres enten 47 km. eller 80 km. Ruten på 
47 km. er en let rute hvor alle kan være med.  
Højdemeter 350.
 
Ruten på 80.km er let kuperet og med lidt  
flere udfordringer. Højdemeter 650 På begge  
ruter har vi lagt vægt på at Sensommerløbet er et  
motionsløb, og derfor er ruterne lavet så alle 
kan være med.

 

PRÆMIER:
Der vil være præmier til de tre 

første kvinder og mænd på begge ruter. 

DATO OG TID
Sensommerløbet køres 27/08-2016. Ruten på  
80. km starter kl.10.00 og ruten på 47 km. starter  
kl.10.15

STARTSTED
Arena Midt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup 

 
INFORMATION

DEPOT
I byen Sahl være et depot hvor du kan få tanket 
ny energi. - Uanset om du kører den lange eller 
korte rute, så vil du når du kommer i mål få en 
pølse og en vand/øl. Der vil også være muligt at 
købe sandwich, pasta og andet cykelrytter mad.

OMKLÆDNING:
Det vil være muligt at benytte sig af bad og om-
klædningsrum i Arena Midt fra kl.08.00

PARKERING:
I forbindelse med Arena Midt er der en stor parke- 
ringsplads. Når denne er fyldt op vil det være 
muligt at parkere langs Hasselvej.

TIDSTAGNING:
Der benyttes chip til tidstagning.

SIKKERHED:
På begge ruter vil der være samlet start i prolog 
med ledsagermotorcykel ud af byen.

Cykelhjelm er påbudt under hele løbet. Triudstyr 
er ikke tilladt og at Fædselsloven skal overhol-
des. Vi har lagt stor vægt på sikkerhed, og derfor 
er hjemmeværnet tilstede, ved de store veje, og 
der vil være race marchals på motorcykel, med 
rundt på ruten. Ruten vil naturligvis være tyde-
ligt afmærket.

 Vi vil opfordre til at gel og baraffald bliver i lom-
merne. Så bliver både dyr og mennesker glade. 

 
TILMELDING OG PRISER

48 KM. RUTEN
• 75 kr. 
• Inkl pølse med vand eller øl efter løbet.
• Efter 20/8-2016 vil der blive pålagt 25 kr.
• Det er muligt at tilmelde sig på dagen. 

 

80 KM. RUTEN
• 125 kr. 
• Inkl. forplejning ved depot.
• Inkl pølse med vand eller øl efter løbet.
• Efter 20/8-2016 vil der blive pålagt 50 kr.
• Det er muligt at tilmelde sig på dagen. 

 

Efter løbet vil det være muligt at få en lækker 
buffet lavet af de dygtige kokke hos Arena Midt. 

Her vil der være mulighed for at gå i den store 
salatbar, vælge mellem 2 forskellige slags kød og 
2 forskellige slags kartofler.

 

INDSKRIVNING
Indskrivning starter kl.08.30 - Det vil gøre det 
rigtig nemt hvis du husker din kvittering fra til-
melding.
 
Tilmelding kan også ske på dagen. Der pålægges 
et ekstra gebyr på 50 kr. efter 20/08-2016.


