
 

Vintercup 2017/18 - 4. afdeling - 4. februar 2018 

 

INSTRUKTION 

 
Start, mål og 

parkering Elbohallen 

Tingvejen 24 
Taulov - Fredericia 

 

Kør mod indgangen af hallen og følg anvisninger fra parkeringsvagterne. 

 

 

Om banerne Elbohallen ligger i et område med bl.a. en del industri, motorveje og store veje,              
jernbane og bymæssig bebyggelse. Det er forhold der udfordrer enhver          
bane-planlægger. Området byder dog også på en masse flot natur og vi har gjort              
os umage for at give alle en god oplevelse. For at muliggøre dette i det               
udfordrende område, kan der forekomme transportstykker af ca. 3-4 kilometers          
længde. 

Vi har tilstræbt at banerne er interessante for alle - både de hurtige og de               
langsomme. Alle baner er 33-35 km korteste vej rundt og kun de allerhurtigste             
kan ved fejlfri kørsel måske nå alle poster. 

 

Banekort De 4 banekort er udfærdiget i overensstemmelse med reglerne for Vintercuppen.           
Kortet er kortforsyningens seneste og forholdet er 1:25000. 

 

Start-vej/ 

Mål 

For ikke at skabe kaos foran hallen skal stierne bag hallen benyttes til udkørsel 
ved start. 

 



 

 

 

Mål er nemmeste vej tilbage til startstedet. Dvs. man behøver ikke benytte 
udkørsel-stierne. Pas på evt. hektisk aktivitet foran hallen fra ca. kl. 11:30 til 
12:30. Kør forsigtigt på vejen foran hallen. 

Regler 
herunder 

færdselsregler 

Følg færdselsloven og de gældende regler for Vintercup. Færdsel på tilsåede           
marker er ikke tilladt ligesom det ikke er tilladt at passere / køre rundt i               
skraverede områder. Skærbæk-værket holder åbent hus samme dag og der          
forventes en del trafik på Kolding Landevej og Kraftværksvej - signaler i lyskryds             
skal respekteres og cykelstien på Kraftværksvej skal benyttes. Der vil være           
kontrollører ude for at sikre, at færdselsloven og Vintercups regler overholdes.  

Pas på dig selv og din makker, og tag endvidere hensyn til andre, der er ude at                 
nyde naturen. 

 

Mad og drikke Der må ikke medbringes egne mad- og drikkevarer i hallen. Der vil være mulighed              
for køb af morgenmad før løbet, samt suppe efter løbet. 

 

Hallen Cykelsko er forbudt i hallen. Der henstilles endvidere til, at man børster det             
værste mudder af, inden man går ind i hallen 

 

Omklædning Foregår i hallens omklædningsrum. 

Vintercups 
nødtelefon 

Ved problemer under løbet ring på Vintercups nødtelefonnummer der er 7670           
6060. Nummeret står også på banekortet. 

 

Fredericia Cycle Club ønsker alle en god tur og ser frem til en god dag! 

 

FREDERICIA CYCLE CLUB 


