
 
Velkommen til den 1. afdeling af Vintercup 2007-2008  
 
Haderslev, den 4. november 2007 
 
Et par instruktioner: 
 
Omklædning er i idrætscentret i kælderen, nr. 11 – 14, et rum til kvinder, tre til mænd. Efter løbet 
benyttes indgang ude fra østsiden. Følg skiltning. Fodtøj tages af, før man går ind. 
 
Vi har fået tilladelse til at lægge poster i statsskov i Haderslev-området samt på militærets 
territorium. Militærområdet er afgrænset af 1- 2 m høje ståltrådshegn, der naturligvis ikke må 
forceres, dvs. at man følger de veje, der forbinder militærområdet med de udenomliggende områder. 
I skovene må der ikke cykles uden for stierne.  
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 køre udenom. Følg primært vejene samt stierne og 
undgå at cykle tværs over markerne. Vis venligst hensyn på private områder. 
 
Der er et sted, hvor man ikke kan krydse vej 170, men skal køre under vejen. 
Flere områder er skraveret, og der må I ikke færdes. 
 
Husk at færdselsreglerne skal overholdes. Husk at sætte dit startnummer synligt på cyklen. 
Ved indkørsel til målområdet er der ”Indkørsel forbudt” i den ene side – det skal respekteres. 
 
Husk også, 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 og husk at notere evt. klage på kortet før aflevering. 
HUSK: 
I kan ikke rette fejlklip – første klip gælder, uanset hvad fejlen skyldes. 
 
I idrætscentret er der efterfølgende blevet arrangeret en kunstmesse denne søndag, hvorfor I vil 
møde en del ikke-cyklende gæster her, primært ved indgangspartiet. Giv også plads til disse 
gæster. 
 
I kommer til at færdes i et bynært, rekreativt område, der benyttes af mange andre, både til fods, på 
MTB, på alm. cykel, med hund, barnevogn, stok, stave osv. Der er en del ensporede stier, hvor I kan 
møde modgående færdsel, også nogle, der ikke ved, at der er vintercup.  
 
I ønskes en rigtig god dag med gode cykeloplevelser. –Vi håber, I vil blive passende udfordret! God 
tur! 
 
Mange venlige hilsner 
Christiansfeld CykelMotion 
 
NB: Husk at aflevere de kontrolkort og cykelnumre, der ikke bliver brugt! 

CCM    Jytte Nørgaard 7242 4372    Erik Mølgaard   4034 8130 
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