
 
 

Vintercup 2013 / 2014 - 2. Afdeling 

Munkebo Idrætscenter, Mosevangen 2, 5330 Munkebo 

INSTRUKTION: 

 

PARKERING: Der er parkering ved Munkebo skole og Idrætscenteret. Følg venligst anvisninger 

fra parkeringsvagterne. Det bliver nødvendigt med god parkeringsdisciplin. 

 

OMKLÆDNING: Foregår i Munkebo Idrætscenter omklædningsrum. Følg skiltene. 

 

CYKELSKO: Hallen må ikke betrædes med cykelsko 

 

START OG MÅL: Start- og målområde etableres lige uden for indgang til hallen. 

 

KORT: Skulle kortet afvige, er det de faktiske forhold i terrænet, der tæller. Der er tegnet de 

nødvendige stier ind på kortet. Ingen færdsel på marker, kun på veje og stier og i åbne naturarealer. 

Der er kørsel forbudt i de skraverede områder. 

 

REGLER: Det anbefales at gennemlæse reglerne, så I får de sidste nye ændringer med. HUSK at 

trækordninger ikke er tilladt. Brug af elektroniske hjælpemidler må IKKE benyttes til rutevalg 

og besvarelse af spørgsmål. 

Husk at fejlklip ikke kan rettes. Første klip gælder uanset årsag. Evt. protest skal noteres på 

klippekortet INDEN det afleveres ved ankomst til mål. 

Ankomst-tiden noteres først, når begge deltagere er kommet i mål. 

 

VIGTIGT: Færdselsreglerne skal overholdes, hjelm er påbudt, cyklenumre skal være monteret.. 

Deltagelse i løbet er som bekendt for egen regning og 

risiko. HUSK også, at vi er gæster i området. Så vis hensyn derude. Der kan være andre ude i 

naturen, som gerne skulle få en positiv oplevelse af at møde vintercupperne. 

Bemærk: Vindmøller. Risiko for nedstyrtende is - under særlige omstændigheder. Hvis der er frost i 

luften, og møllerne har stået stille er der risiko, når de starter igen! 

 

Fra kl. 8:30 salg af Morgenmads buffet i Munkebo Idrætscenter 

Fra kl 11:30 salg af Hjemmelavet kartoffel – porresuppe med friskbagt brød, drikkevarer m.m. 

 

CYKELVASK: Der er mulighed for cykelvask. 

 

Opvarmning: På vejene i hallens nærhed 

HUSK at aflevere de klippekort, der ikke bliver brugt. 

 

STÆVNETELEFON: Vintercups telefonnummer er 7670 6060 Nummeret er påført kortet. 

LODTRÆKNING: Der er ingen lodtrækning 


