
 
Velkommen til den 1. afdeling af Vintercup 2005-2006  
 
Hammelev den 6. november 2005  
 
Et par instruktioner: 
 
Omklædning for mænd er i hallen – for kvinder er på skolen (i kælderen, indgang fra bagsiden). 
 
Bane 1 har ingen henvisningsposter – dvs. alle12 poster er indtegnet på denne banes kort. 
 
Flere områder er skraveret på kortene, fx Hindemade, som er et oversvømmet område, hvor der 
ikke kan cykles og Dyrehaven, hvor der ikke må cykles. Hvis I på en sti møder en låge til 
Dyrehaven, skal I vende om – der skal ikke cykles i Dyrehaven. 
Det bemærkes, at motorvejen ikke kan krydses i Hjelmvrå Skov 
I skovene må I kun cykle på stierne. 
 
Den nye rundkørsel ved motorvejsafkørslerne er så ny, at den ikke er markeret på kortene, men det 
skulle ikke volde problemer af orienteringsmæssig art, da der er god skiltning.  
 
Som sædvanlig skal færdselsreglerne overholdes.  
 
Og som sædvanlig er det heller ikke tilladt at færdes på tilsåede marker – er man i tvivl om, 
hvorvidt det er græs eller vintersæd, må man jo køre udenom. 
Der er steder med træbroer, som ikke bare er glatte, men hamrende glatte. Nogle af stierne/vejene er 
dækket af et pænt lag blade, der skjuler lumske, store, strittende sten. Vær også opmærksom ved 
Tørning Mølle, hvor gående, der krydser vejen, ofte er uopmærksomme. 
 
Når I kommer hjem, er der mål her lige uden for hallen – samme sted som starten. Husk at I begge 
skal være med i mål, og at det er den sidstankomnes tid, der tæller. Meddel hvis der evt. skal ændres 
til solokørsel. 
 
Regelændring 
I kan ikke rette fejlklip – første klip gælder uanset hvad fejlen skyldes. 
 
Cykelvask foregår henne på skolen øst for hallen – 150 m herfra – i skolegården skal I ned ad 
trapperne til venstre for skolen og på bagsiden ved kælderen er der cykelvask  - ved siden af 
indgangen til kvindernes omklædning. 
 
Husk, der skal vises hensyn – husk, vi er gæster.  
I kommer til at færdes i et rekreativt område, der benyttes af mange andre, både til fods, på MTB, 
på alm. cykel, med hund, barnevogn, stok osv.  Vis, at I er venligtsindede fremmede over for dem, I 
møder, og sig "Hej", "Dav" eller "Mojn" – det bruger vi her. ☺ 
I ønskes en rigtig god dag med gode cykeloplevelser. - Det er et interessant og flot område, I skal 
ud i! God tur! 
 
Mange venlige hilsner 
Christiansfeld Cykel Motion 
 
NB: Husk at aflevere de startkort, der ikke bliver brugt! 

CCM    Jytte Nørgaard 7242 4372    Erik Mølgaard   40348 130 
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