
Tour de Bindslev 2018 
Fredag den 3. august 

kl. 18-19 
 

Underholdning, motion og hyggeligt samvær 
Du kan støtte BTI's ungdomsarbejde i fodbold- og badmintonafdelingerne ved at være rytter eller sponsor, fx med 5, 10 eller 15 kr. 

pr. kørt km, eller med et fast beløb, minimum 50 kr. 

 

Tid: Program: Sted: 

18.00-19.00  Cykelløb  I gaderne 

19.15 

 
Præmieoverrækkelse: 

 

 Flest kørte km. for barn og voksen (uanset deltagelse som hold eller single) 

 Flest kørte sponsor-kr. for single, både barn og voksen. 

 Flest kørte sponsor-kr. for hold, både børn, voksne og mix.  

 Bedste udklædning. 
 

 Lodtrækning blandt sponsorerne om gavekort af en værdi op til 2.000 kr. 
 

 Tilmelding af ryttere ved Arne Pedersen 25 56 88 52 senest 6 timer før løbet. 
 
Man kan stille op enten som single eller hold. Børn: 14 og derunder. Voksen: 15 og derover. Børn 
skal bruge cykelhjelm. Der er en forfriskning til alle ryttere umiddelbart efter løbet. 

 Bypladsen 

 
Undertegnede sponsorerer hermed: 

Navn på singlerytter eller hold: Kr. pr. km.: Fast beløb: 

   

Sponsor navn: 
 

Adresse: 
 

Postnr. og by: 
  

mailadresse:  

Sponsor underskrift: 
 

Kontant betaling - sæt X 
 

Mobilepay 40148 (Tekst: Navn på sponsor) - sæt X 
 Betaling via bankoverførsel - sæt X  

Aflevering af denne seddel til: 
Kenneth Mejlvang 40 76 92 26, Christian Engen 40 40 85 68, Arne Pedersen 25 56 88 52 eller løbskontoret. 



Regler for ryttere i Tour de Bindslev 
  
 

Som rytter deltager du i én af følgende kategorier:  
 Singlerytter Barn - 14 år og derunder.  

 Singlerytter Voksen - 15 år og derover.  

 Børnehold - alle 14 år og derunder.  

 Voksenhold - alle 15 år og derover.  

 Mixhold - Blandet børne- og voksenhold.  
 
 

Præmier til ryttere:  
Du dyster om præmierne indenfor den kategori, som du er tilmeldt.  

 Flest kørte km. for barn uanset om rytteren har deltaget som hold eller single.  

 Flest kørte km. for voksen uanset om rytteren har deltaget som hold eller single.  

 Flest kørte sponsor-kr. for Singlerytter Barn.  

 Flest kørte sponsor-kr. for Singlerytter Voksen.  

 Flest kørte sponsor-kr. for Børnehold.  

 Flest kørte sponsor-kr. for Voksenhold.  

 Flest kørte sponsor-kr. for Mixhold.  

 Bedste udklædning.  
For hold gælder det, at holdets samlede sponsorkroner deles med antal ryttere på holdet. Det hold med højest 
antal sponsorkroner pr. rytter på holdet vinder præmien med ”flest kørte sponsor-kr”. 
 

Tilmelding:  
 Tilmelding ved Arne Pedersen 25 56 88 52 senest 6 timer før løbet, men gerne så snart du ved, at du 

ønsker at deltage, så vi er på forkant med regnearket (-:  

 Husk ved tilmelding at oplyse, hvilken kategori du deltager i.  
 
 

Sponsorseddel:  
 Du kan ifølge aftale med sponsoren selv udfylde sponsorsedlen for din sponsor eller lade sponsoren selv 

udfylde den.  

 Sponsorsedlen kan du selv printe fra FB eller få kopier udleveret ved henvendelse til Kenneth Mejlvang 
40 76 92 26 eller Arne Pedersen 25 56 88 52.  

 Sponsorsedler afleveres til Kenneth Mejlvang 40 76 92 26, Christian Engen 40 40 85 68, Arne Pedersen 
25 56 88 52 eller løbskontoret.  

 Aflever meget gerne sponsorsedlerne løbende, så vi er på forkant med regnearket (-:  

 Sponsorsedlen indgår som lodseddel for sponsoreren i lodtrækningen om lækre præmier.  
 
 

Cykelhjelm:  
 Vi ser gerne, at alle bærer cykelhjelm, men alle børn på 14 år og derunder SKAL bære cykelhjelm for at 

deltage.  
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