
Klubmesterskab i linjeløb 2016 
 
 
Lørdag d. 3. september  kl. 13.30 
Dagen sluttes af med fest i Dømmestrup forsamlingshus kl. 18.30. Se særskilt invitation. 
 
Start/mål: Bliver på toppen af Lindeskovsbakken.  
Ruten er: Toppen af Lindeskovbakken, th. ved Dømmestrup Forsamlingshus af Søgårdsvej, th. af 
Nyvej, th. af Søbyvej, th. af Fangelvej/Allestedvej, th. af Lovbjergvej/Dømmestrupvej, slut på 
toppen af Lindeskovbakken.  
 
Løbet afvikles med chip, som udleveres på dagen fra kl. 13.00 
Bestyrelsen træffer afgørelse om en rytters startplacering såfremt en rytter har tilmeldt sig åbenlyst 
forkert. 
Startlister vil blive offentliggjort på hjemmesiden senest torsdag d. 1. september. 
Ruten: Start og mål bliver på Lindeskovbakken, samme som sidste år. 
Klasse A: Alle ryttere der træner i gruppe 1 og 2, samt øvrige ryttere der har lyst til at prøve kræfter 
med den lange rute. Der køres 7 omgange af ca. 11 km, i alt 77 km. 
Start kl. 13.30- husk at komme i god tid! 
Klasse B: Alle øvrige herreryttere. Der køres 5 omgange af ca. 11 km, i alt 55 km. 
Start kl. 14.00- husk at komme i god tid! 
Klasse D: Dameryttere (- og ingen tøsedrenge her....). Der køres 3 omgange af ca. 11 km, i alt 33 
km. 
Start kl. 14.00 -sammen med Klasse B, husk at komme i god tid! 
De medlemmer som gerne vil have luftet cyklen, men ikke gider køre ræs, er velkommen til at køre 
med på strækningen. 
Tilmelding til Jørgen Dyrvig på Postmaster@cc-kaeden.dk Husk at meddele, hvilken klasse du vil 
prøve kræfter med. Tilmeldingsfrist tirsdag d. 30. august 
 
PS - Vi skal bruge minimum 6 flagposter (gerne flere, så vi kan afløse hinanden), så hvis  
nogen er interesseret i at hjælpe med afvikling så kontakt Mette Hjelmborg medh@ucl.dk 
 
Husk alle skal bruge cykelhjelm, færdselsloven skal overholdes. Du kører på eget ansvar og 
klubben kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader! 
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