Kære alle

Dansk Døve-Idrætsforbund kan hermed udskrive et uofficielt danmarksmesterskab:
Uofficielt DM Cykling og MTB 2018.
Dato:
Tid:
Sted:

Lørdag den 18.august (Cykling) og Søndag den 19.august (MTB)
Lørdag kl. 14.00 og Søndag kl. 10.00
Havnebadet, Faaborg

Der inviteres til det uofficielle danmarksmesterskab i cykling og MTB, hvor både de
dygtige, øvede og begyndere/motionister bliver tilgodeset. DDI har påtaget sig værtskabet
i samarbejde med /Outdoor Sydfyn og Michael Pausgaard for arrangementet.
Information om arrangementet
Landevejscykling
Der køres 4 omgange a 15,5 km lang rundstrækning, i alt ca.62 km, hvor flere stigninger
skal forceres på hver omgang. Der er ca. 200 højdemeter pr. omgang. Ruten er meget
publikumsvenlig og med 4 omgange kan alle følge med i løbets udvikling.
Flere informationer kan ses her: http://www.outdoorsydfyn.com/landsvejsrace
MTB
En meget flot og varieret MTB rute på 46 km, og ruten kaldes også ’den Onde’. Der køres i
området Svanninge bakker ved Faaborg, og der er efter løbet mulighed for en god dukkert
efter en svedig og hård omgang i sporet.
Flere informationer kan ses her: http://www.outdoorsydfyn.com/mtb-race-distancer-og-rute
Startret for arrangementet:
Alle kan deltage, også motionister.
Deltagergebyr:
Deltagergebyret koster 220 kr. pr. person. Cykling
Deltagergebyret koster 410 kr. pr. person. MTB

Tilmelding:
Tilmelding skal ske til jtk@deafsport.dk med følgende informationer:
- Cykling (herrer/damer) / MTB (herrer/damer)
- Navn
- Døveidrætsklub (ikke et krav)
- Hjemklub
Sidste frist for tilmelding til er den 8.juli 2018, og efter denne dato koster det + 100 kr.
Betaling:
Betaling af deltagergebyret skal ske til DDI, Nordea Bank konto nr. 2217-0563909625
senest 8.julij 2018. Husk at skrive navn og Cykling/MTB 2018, så DDI kan se, hvor
indbetalingen går til.
Overnatning:
Der er mange muligheder for overnatning ved Faaborg, men deltagere booker selv.
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til Joachim Thor Krøyer på mailadressen
jtk@deafsport.dk.

Med venlig hilsen
Dansk Døve-Idrætsforbund

Ret til ændringer forbeholdes. Eventuelle ændringer meddeles ved udsendelse af mail og
på hjemmesiden.

