
Hvem kan cykle og løbe fl est penge ind?

Hvem kan cykle og løbe fl est runder?

Cykelrally        
i ANS

Lørdag den 
3. maj 2014PROGRAM:

14.00 Deltagerne ankommer, 

bliver registreret og får start nr.  

14.30 Fælles velkomst og opvarmning.

ca. 14.45 Løbet starter og fortsætter i 1,5 time.

DER ER MULIGHED FOR:

Løberunde (ca. 400 m)

Cykelrunde (ca. 1 km)

Lille bane til de små der kører 

løbecykler og trehjulede cykler.

Find en eller gerne flere sponsorer der vil 

sponsorere dine runder.

Der er en lille overraskelse til vinderne.

Overskuddet går ubeskåret til Ans IF

Der vil være salg af pølser, øl og vand

Kom og vær med til en 

sjov dag sammen med 

familie, venner, naboer 

eller kollegaer

Kl. 14 til ca. 17 
på markedspladsen

Husk Cykelhjelm
- vi opfordrer til at bruge cykelhjelm :-)

STØT OP 
OM ANS IF

Alle kan deltage

Formål:  At skaff e midler til Ans IF

Deltagere:  Alle der kan løbe eller cykle. (Små børn kan deltage   
   på løbecykel, trehjulet cykel eller cykel med støttehjul)
   Vi opfordrer alle til at bruge cykelhjelm for at deltage
   på div. cykler

Tilmelding:    For at kunne deltage i løbet, skal der tegnes 
   sponsor-kontrakter, som er inde i folderen. 
   Deltageren er frit stillet mht. antal sponsorater,   
   beløbsstørrelser og typer af sponsorer. Det kan være   
   kollegaer, naboer, familie og venner eller fi rmaer.
   
   Sponsorer skal dog tegne sig for 
   minimum 5 kr. pr. omgang, men de kan samtidig   
   påføre sig et max. beløb, som det samlede tilskud   
   ikke må overstige.
   Tilmeldingen afl everes på løbsdagen fra kl. 14.00.   
   Her registreres deltagere, og de får startnumre.

Aldersgrupper: Deltagerne inddeles i tre aldersgrupper:
   0 år-2. klasse,          3.-7. klasse.           8. klasse og op

Præmier:  Der er præmier til den der løber og cykler fl est runder   
   i hver aldersgruppe, og den der løber og kører 
   fl est penge ind i hver aldersgruppe.

Ruterne:  Løberuten er rundt om markedspladsen i græskanten.
   Cykelruten er Markedsgade – Teglgade - Stien om
   til Lyngvænget -  Lyngvænget -  Lyngbakkevej – 
   Markedsgade. Vejen er sikker og afspærret, med
   hjælpere fordelt på ruten.
 
   Start og mål er ved Markedspladsen. Her foretages   
   tilmelding, og her står personer og er klar til at tælle   
   omgange i hver disciplin. 

   De små kører på en lille bane markeret med kegler på   
   p-pladsen ved markedspladsen.
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Løbs deltagers navn:  _____________________________________________________

Aldersgruppe: 0 år-2. klasse______ 3.-7. klasse.______  8. klasse og op_____
Disciplin:  Løb______ Cykel_______ Løbecykel el trehjulet cykel_________

 Sponsorer:
   

Sponsors navn  Sponsors mail  
(hvis sponsor ikke har en mail, da postadresse)

Beløb pr. runde Evt. max. beløb
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