
 

 

Instruktion til 5. afdeling af Vintercup 2016
 

Start og mål:  

Bellingeskolen, Sædekildegårdvej 4, Bellinge,  5250 Odense SV

  

Parkering:  

Se parkeringskort - og følg anvisninger fra parkeringsvagter. 

 

Færdselsregler: 

Som altid skal deltagerne følge færdselsloven samt de gældende regler for VinterCup 

Tag hensyn til andre, der er ude at nyde naturen, så vi som cyklister kan passe på vores gode renommé. 

 

Mad & drikke: 

Der må ikke medbringes egne mad- og drikkevarer i Bellingehallen 

Mulighed for køb af morgenmad. 

Deltagelse i fællesspisning, se indbydelse herfor.

Drikkelse kan købes. 

 

Hallen: 

Cykelsko er forbudt i hallen.  

Der henstilles til at børste sig af for pløre inden man går ind.

 

Omklædning: 

Foregår i hallens omklædningsrum.  

Følg skiltene. Bemærk der er begrænsede bade

 

Aflevering af cykelnumre:  

Ved returnering af begge ubeskadigede og rengjorte cykelnum

Sæt med begge numre skal returneres senest ved Vintercup

 

Fælles spisning:  

Der laves bordplan klubvis, se skilte på borde

 

Kontakt telefon: 

Vintercups telefon nr 76706060, er påført startkort

 

God tur derude og pas på jer selv. 

Le Pedaleur de Charme, www.pedaleur.dk håber alle vil medvirke til det bliver en god dag for alle!

Vi ses ved vintercup 2017-18  :-) 

 

Instruktion til 5. afdeling af Vintercup 2016-17 

Bellingeskolen, Sædekildegårdvej 4, Bellinge,  5250 Odense SV  

følg anvisninger fra parkeringsvagter.  

Som altid skal deltagerne følge færdselsloven samt de gældende regler for VinterCup – læs dem gerne hjemmefra! 

Tag hensyn til andre, der er ude at nyde naturen, så vi som cyklister kan passe på vores gode renommé. 

og drikkevarer i Bellingehallen  

Deltagelse i fællesspisning, se indbydelse herfor. 

Der henstilles til at børste sig af for pløre inden man går ind. 

Følg skiltene. Bemærk der er begrænsede bade- og omklædningsfaciliteter. 

Ved returnering af begge ubeskadigede og rengjorte cykelnumre refunderes depositum 100 kr.

Sæt med begge numre skal returneres senest ved Vintercup-finalen, ellers er depositum tabt. 

Der laves bordplan klubvis, se skilte på bordene.  

, er påført startkort  

, www.pedaleur.dk håber alle vil medvirke til det bliver en god dag for alle!

 

læs dem gerne hjemmefra!  

Tag hensyn til andre, der er ude at nyde naturen, så vi som cyklister kan passe på vores gode renommé.  

re refunderes depositum 100 kr. 

ellers er depositum tabt.  

 

, www.pedaleur.dk håber alle vil medvirke til det bliver en god dag for alle! 


