
HOP I SADLEN OG TRAMP TIL FOR MULTIHALLEN
Mudder, motion og mountainbike er hovedingredienserne i et nyt byfesttiltag

De to cykelklubber i Lind – De Små Klinger 
og Team KLG - har i fællesskab arrangeret 
et helt nyt tiltag til byfesten. Et 25 km langt 
mountainbikeløb med alt hvad der hører til 
at udfordringer.

Ruten kan ses ved at scanne QR-koden på 
denne side. Løbet er tilrettelagt, så der skal 
koncentration, muskelkraft og balance til for 
ikke at komme hjem med alt for meget mudder 
på cykelskoene, men også så de ikke alt for 
rutinerede cykelstjerner kan gennemføre.  

Det nye Lind mountainbike-løb er på ca. 25 
km, og der køres i en forskelligt terræn. Vi 
kører både på almindelig veje, grusveje og 
stier. Ruten er tilrettelagt, så alle MTB-ryttere 
kan være med. Det er et afvekslende løb med 
både asfalt under hjulene og single-tracks, der 
kræver koncentration og smidighed.

Det arbejde, der er lagt i arrangementet, 
skulle gerne give bonus og blive en oplevelse 
for alle Lind-borgere, store som små, men 
også alle de gæster udefra, som forhåbentlig 
vil deltage i løbet. Vi glæder os til at se rigtigt 
mange deltagere til cykelløbene, men også til 
de mange andre tilbud under Lind i bevægelse 
og hele Lind Byfest 2013.

Så hop på cyklerne og tramp for at sætte Lind 
i bevægelse for den nye Multihal.

Prisen for deltagelse er kun kr. 70,- for 
voksne og kr. 35,- for børn. Alle deltagere 
får udleveret diplom efter gennemført løb, 
og så byder vi alle deltagere på en øl/vand 
og grillpølse i byfestteltet efter løbet. Alle 
deltagere er automatisk med i lodtrækningen 
om fine præmier. Lodtrækningen foregår i 
teltet på festpladsen.

 

Team KLG og De Små Klinger 
håber at se rigtig mange til 
Lind i bevægelse på 2 hjul

Tilmelding foregår på
www.lindbyfest.dk  
via online–registrering.  

OBS: Ved tilmelding på dagen opkræves 
et ekstra gebyr på kr. 25,-. 

Se ruten her.

Skan QR-koden  
med din smartphone


