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Kom og cykel med i den splinternye udgave af
La Vuelta på Vestegnen med verdensmesteren
Jens Veggerby. Uanset om du er superrytter
eller hyggemotionist, vil du få kamp til stregen. I år afvikles La Vuelta på Vestegnen på
en 10 kilometer rundstrækning – hvor du på
hver runde passerer målområdet, hvor energi
depotet er placeret. Her kan du forsyne dig
med energi og væske før næste runde – eller
du kan snuppe en pause, før du tager en ny
runde. Kort fortalt bestemmer du selv, om
du vil cykle en, to, tre eller flere runder.
Cykelløbet er både for dig, som vil have en
hyggelig, tryg og knap så lang tur og for dig,
som gerne vil cykle hurtigt og langt. Ruten er
velafmærket og på kritiske steder besat med
levende poster. I målområdet vil der, foruden
væske og snacks være musik og mulighed for
et besøg hos cykelmekanikeren, hvis uheldet
er ude, eller du løber tør for ”luft”.
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D. 7. juni
kl. 11
Glostrup Hallen

Start og mål:

Løbet skydes i gang d. 7. juni
kl. 11.00, og man er også
velkommen til at komme lidt
senere. Løbet slutter kl. 13.
Løbet har start og mål ved
parkeringspladsen ved Glostrup Hallen, Stadionvej 80,
2600 Glostrup.

Sponsorer
Arrangører

Pris for deltagelse:

Kontakt:

Kr. 75,- før den 25. maj
Eftertilmelding på dagen
kr. 125.

Tilmelding

IFs

IFS - Lisbeth Crafack:
Mobil: 20 45 91 69,
lisbeth@dai-sport.dk

Idræt for sindet - siden 1996

IF 32 - Motion og trivsel

Foregår på
www.dai-sport.dk og
tilmeldingsfristen er d. 25. maj

DAI - Poul Sølvstein
Mobil: 40 40 05 87
poul@dai-sport.dk

