
Skriftlig instruktion ved 2. afd., VinterCup 
2005/06. 
 
Banerne er ikke helt fri for frost nogle steder. Søndag er der elles skyet, med lidt regn hist og 
her. Pas derfor på med glat underlag. Dagtemp. omkring 3 grader og let til frisk sydøstlig eller 
østlig vind. 
 
Start og mål er samme sted. 
Det er på bagsiden af skolen, hvor vi har mulighed for at ”sluse” holdene ud på banerne. Tag 
hensyn til modkørende cykeltrafik, så hold jer til højre side af vejen. Første start er kl. 10.00, 
og de første hold der skal gøre sig klar er; 
 
Lars Juhl Michael Nielsen Nr. Aaby Cykelklub 10:00:00 
Ib Andersen Lennart Sørensen MCK Baghjulet 10:00:00 
Kurt Gundersen Birte Gundersen Vejle CM 10:00:00 
    
Jon Larsen Mogense Larsen Kolding B.C. - Motion 10:01:00 
Karen M Simonsen Kurt Simonsen Christiansfeld CM 10:01:00 
 
Per Rasmussen Peter Bull MCK Baghjulet 10:02:00 
Kenneth Bruun Claus Andersen MCK Baghjulet 10:02:00 
Inger H. Larsen Niels Storm Hansen MCK Baghjulet 10:02:00 
 
Thorkild Siem Henrik Larsen Nr. Aaby Cykelklub 10:03:00 
Claus Moser Sven Erik Jensen MCK Baghjulet 10:03:00 
Nelly Mortensen Else Marie Petersen Bramming Motion 10:03:00 
  
Hold der vælger at cykle nordpå og østpå, SKAL benytte den tunnel der fører til cykelstien på 
højre side af Ørbækvej. (set fra den side hvor man kører mod Odense). Andre der vil sydpå 
kan benytte cykelstien mod Birkum. Der er ingen trafikale problemer for hold der vælger at 
kører vestpå.  
 
Vi har været heldige og har fået flyttet et jagtselskab, så vi kan ligge den svære post 2 i en 
lille skov, vis derfor hensyn i skoven, og ”tab” ikke energibar-papir og deslige. Nord for post 2 
er der skraveret, der må vi IKKE køre. 
 
Vi har fået mulighed for at give deltagerne ret flotte sponsorpræmier til lodtrækningen, til 
gengæld er der flere af dem!  
Vi takker EA-Cykler, Xtreme og Multiatleten for ”Julegaverne”.  
Sidste hold er i mål omkring kl. 12.21, hvis de overholder deres 90. minutter. Vi vil give dem 
29 minutter til at tage et bad.  
Fra kl. 12.50 vil vi starte lodtrækningen, og i respekt for både sponsor og deltager, vil vi 
forbeholde os rette til KUN at give præmier til de heldige der er til stede under lodtrækningen. 
 
Der er desværre ikke mulighed for at få vasket cyklen efter løbet.  
 
 
Held og lykke og med venlig hilsen 
 
Le Pedaleur de Charme     
 



 


