
 

 

      

 

Instruktion til Vintercup afd. 3. 2021/22  

Søndag den 9. Januar 2022 

Velkommen til Højfyn. VinterCup er ikke tidligere kørt ud fra Fyrtårnet 

Tallerupvej 85 i Tommerup Station men for en del år siden har vi været i 

området .  

Dette Løb vil desværre blive afviklet uden det sociale samvær før og efter løbet 

for at vi kan forsvare at 300 mennesker samles fra nær og fjern for at cykle, og vi 

beder folk om at først møde op i startområdet få minutter før jeres start, og 

ligeså når i kommer i mål at forlade området kort tid efter. Jeres resultater kan i 

se på hjemmesiden, så snart de er tastet ind, som de plejer  

Startområdet er bag hallen og i skal cykle højre om fra parkeringspladsen  

Parkering. 

Parkering ses ved de Gulmarkerede områder. 

 Følg venligst parkeringshjælpernes anvisninger.    

  



 

 

Omklædning 

 På grund af COVID-19 er der desværre ikke mulighed for omklædning og 

cykelvask. Men der er selvfølgelig adgang til toiletter i hallen. Vi takker for 

forståelsen for dette 

      

Forplejning 

På grund af Coronaen har vi valgt, at der ikke er nogen forplejning. Vi håber      

ligeså for jeres forståelse, da det jo er for alles sikkerhed. 

 

Færdsel Jf.  

Vintercup reglerne/færdselsloven skal overholdes. Alle forseelser takseres med 

diskvalificering. Se jer for når i krydser veje. Brug cykelstier når det er muligt. 

HUSK: Vi kører for sjov. Lad være med at tage chancer i trafikken. Vi er gæster i 

området omkring, så kør venligst efter forholdene.                                                                                                              

Vi har lovet at der tages højde for og hensyn til beboerne i området. 

 

Ekstra. 

På grund af corona vil vi sørge for at der er god plads i startområdet og 

startnummer vil blive udleveret udendørs Der kan komme ekstra tiltag for at 

opfylde potentielle COVID-19 restriktioner, og vi beder om jeres forståelse for 

dette. Derudover skal man indefor på toiletet er mundbind påkrævet 

 

Nød telefon  

Kontakt og nødtelefon er 21776268. 

 

Med Venlig Hilsen :  Cykel Motion Højfyn  

 


