
 

 

Tour De Snejbjerg 
 

23. August 2014 
 

Snejbjerg Cykelmotion indbyder for 18. gang til 
motionscykelløbet Tour de Snejbjerg 

 
Arrangementet finder sted ved Snejbjerg Hallen sammen med byfesten. 

 

FAMILIERUTER 
 

Distancer: 9 km - 18 km 
 

                                     De første 200 deltagere på familieruten vil få udleveret en indgangsbillet til 
Jyllands Park Zoo sammen med deres startnummer. 

Børn under 12 år i følge med voksne kan deltage gratis på familieruterne 
Alle børn under 12 år, som gennemfører 9 km og 18 km-ruten får en medalje. 

Der foretages ikke tidsregistrering, men du kan få udskrevet et diplom med dit navn og distancen som 
dokumentation for, at du har gennemført ruten. 

 

MOTIONSCYKLISTER 

 

Distancer: 27 km - 66 km - 99 km 
Dameklasse på 66 km ruten 

 
Tidtagning foretages via engangs-chip (for de første 400). 

Efter løbet kan du finde den endelige resultatliste på www.snejbjergcykelmotion.dk, 
hvor du også vil have mulighed for at udskrive et diplom med dit navn, distance samt din kørte tid. 

Der er præmie til 1., 2. og 3. pladsen på alle 3 ruter og til dameklassen, samt mange lodtrækningspræmier. 
 
Hovedlodtrækningspræmier for motionscyklisterne er: 

• 1 stk. cykelcomputer Garmin Edge Touring (værdi 1.999,- kr.) sponsoreret af Per P. Cykler 
• 2 sæt gearruller, røde (værdi 1.400,- kr.) sponsoreret af Ceramic Speed 

 

Til de første 200 forhåndstilmeldte motionscyklister udleveres 1 stk. drikkedunk med indhold. 
Drikkedunkene med indhold er sponsoreret af Per P. Cykler i Snejbjerg. 
 

BYFESTEN 
 

I forbindelse med Snejbjerg Byfest vil der være aktiviteter for børnene, når de kommer i mål. 
Yderligere informationer omkring byfesten 2014 kan findes på www.snejbjergsgi.dk/byfest 

 
FORPLEJNING 

 
Før løbet: Gratis kaffe, rundstykker samt energidrik 

Efter løbet: Øl eller sodavand samt en pizza-slice eller en grill-pølse 
Som noget nyt tilbyder vi VIP på 27, 66 og 99 km. 

 
YDERLIGERE INFORMATION OG TILMELDING 

 
Se mere information på vores hjemmeside, 

www.snejbjergcykelmotion.dk 
hvor der kan foretages forhåndstilmelding indtil 15. august 2014 og betales gebyrfrit med Dankort. 

 
Yderligere informationer eller spørgsmål kan rettes til Svenn Vind på tlf. 20 71 20 66 eller pr. mail: 

info@snejbjergcykelmotion.dk 
 

Løbsledelse: Svenn Vind 
Ruteansvarlig: Lars Kongsted Christensen 

Sikkerhedsansvarlig: Svenn Vind 


