INBJUDAN TILL MJÖLNARRUNDAN
2018 LÖR 18 AUGUSTI
Allmän info
Mjölnarrundan arrangeras varje år och är ett motionslopp för alla och ett perfekt tillfälle
att förlänga cykelsäsongen, detta blir den 38:e upplagan, nytt för 2018 är att start och
mål kommer att vara i Mjölby köpcentrum. Delvis ny bansträckning som går mestadels
i lätt kuperad skogsbygd. Allt deltagande sker på egen risk. Laganmälan för 5 personer
är möjlig. Föranmälda lag får en enkel picknick-kasse efter målgång.
Start och mål:
Mjölby köpcentrum, Kanikeplan lördagen den 18:e augusti 2018.
Anmälan:
Föranmälan görs via www.deltaga.nu klicka på tävlingskalender och där hittar du
Mjölnarrundan 2018. Föranmälan kan göras fram till tisdag den 14:e augusti.
Efteranmälan (ej lag) kan göras vid Mediacenter Audio Video Butik den 18:e augusti från
08:00 mot en förhöjd avgift senast 1h före start.
Startavgiften återbetalas ej, men kan överlåtas om du får förhinder. Det finns också en
försäkring som ger dig möjlighet att få tillbaka startavgiften vid motionsarrangemang om
du drabbas av sjukdom. Läs mera på www.startklar.nu
Alla anmälda får 25% rabatt på hörlurar, headset & trådlösa bluetooth – högtalare
hos Mediacenter Audio Video Mjölby.
Undvik trassel och stress – anmäl dig i tid!
Distanser, starttider:
100 km starttid kl 10:00
70 km starttid kl 10:10
30 km starttid kl 10:20
Masterstart för alla distanser med föråkare från MCK.
Nummerlappar:
Hämtas vid Mediacenter Audio Video Butik den 18:e augusti från kl 08:00.
Hälsodeklaration på baksidan ifylls av den startande.
Nummerlapp skall sättas på ryggen.
Hitta till Mediacenter Audio Video: http://www.mediacenter.se/kontakt/
Priser:

För alla anmälda i Mjölnarrundan 2018 skänks 20 kr/deltager till Barncancerfonden.
Mjölnarrundan stödjer Barncancerfonden 2018,
https://www.barncancerfonden.se/mjolnarrundan-stodjer-barncancerfonden
Nyttopriser utlottas på startnummer.

Omklädning, dusch och bad:
Lundbybadet. Mot uppvisande av nummerlapp kan ni använda badet både inomhus
och utomhus. Lundbybadet öppnar kl 08.00 för toalettbesök och vattenpåfyllning.

Vätskekontroller:
100 km: Ulrika, Västra Harg och målet.
70 km: Ulrika, Västra Harg och målet.
30 km: Västra Harg och målet.
Startavgift: Individuellt och lag

Betalning:

Kortbetalning i samband med anmälan via www.deltaga.nu.
Efteranmälan betalas kontant på tävlingsdagen eller med Swish.

Parkering:

Vid Lundbybadet.

Säkerhet:

Godkänd cykelhjälm är obligatorisk. Gällande trafikregler måste följas. Kartor över
banorna finns på http://www.mjolbyck.com/KlubbensArrangemang/mjolnarrundan2018/
Alla åkare är olycksfallsförsäkrade och deltagande sker på egen risk.
Sjukvårdare finns vid målet samt ute på dom olika sträckorna och förbandsmaterial vid
kontrollerna.
Från 10–15 år i målsmans sällskap.
Man måste vara minst 15 år fyllda för att få delta som enskild cyklist

Servering:

Kontroller efter banan med vätska, bullar mm. Kaffe, saft och smörgås efter målgång.

Kontakt:

Kenneth Sundström tele 0733-121170
E-post: mjolbyck@gmail.com
sundstrom.kenneth@gmail.com
I och med anmälan har du godkänt att ditt namn och ev. bild får publiceras på vår
hemsida och Sociala medier

