
                 Støtteforeningen for Kibæk Mølle og Kibæk FDF arrangerer det årlige 

                 Sponsorcykelløb og sponsorløb          
              onsdag den 3. juni ved Kibæk Mølle 
 
til fordel for renovering af  Kibækborgernes gamle Mølle samt  ungdomsarbejdet i Kibæk FDF.  Kibæks piger og drenge – unge 
og ældre – cykler og løber for den gode sag. Dem er du en af, og vi vil rigtig gerne have din hjælp, så vi kan få cyklet rigtig man-
ge penge ind og få lavet en fest i Kibæk. Du skal selv sørge for at finde sponsorer hos naboer, familie, venner, bekendte samt 
hos private husstande rundt omkring i byen.  (Se sponsorliste på bagsiden) 
 

Festplads  Pladsen omkring Kibæk Mølle omdannes til festplads, med salg af mad og drikkevarer, musik,      

motorcykeludstilling, bod til afgivelse af stemme om flottest  pyntet rytter osv. 
 

Løbsgrupper                     Løb nr. 1: Børn og ældre (alle)                                                       Mødetid senest 16.15 
                                       cykler fra kl. 16.45 til kl. 17.30                                            

3 aldersbestemte præmiegrupper                                                                                                                                                                                                                                              
 
 Løb nr. 2: Alle mellem 8 og 99 år cykler                                         Mødetid senest kl. 17.15 

   på Mountainbike kl. 17.45 til kl. 18.30                                                 
 2 aldersbestemte præmiegrupper                                                                                                                                                                                                    
 
Løb nr. 3: Løbere og stavgængere kl. 18.45-19.30                        Mødetid senest 18.15 

                                                                                                                                                                                                  

Løb nr. 4: Klubryttere cykler kl. 19.15-20.15.                               
Mødetid senest 18.45 

 

Indskrivning     Cykelryttere, løbere og stavgængere skal møde ved de opstillede telte på Vorgodvej. 

 

Ruter                 Cykelruten er ca. 1,2 km lang og skal gennemkøres flere gange. 

   Mountainbike ruten går rundt i terrænet omkring Møllen, Mølledammen og kælkebakken      
                             Løbernes og stavgængernes rute går rundt om Mølledammen langs afmærket rute. 

  
Startsted          Alle cykelløb starter på gaden foran møllen. 

                              Løbere og stavgængere starter på stien op til Mølledammen. 
 

Præmier   De ryttere, der kører flest omgange 

til                            De ryttere, der har de højeste sponsorbeløb 

                         De ryttere, der er flottest klædt ud eller pyntede 
                        Yngste rytter  
                        Ældste rytter                               
 

Præmier             Løb nr. 1: Umiddelbart efter afvikling af løbet 

overrækkelse    Løb nr. 2, 3 og 4: Efter afvikling af sidste løb, ca. 20.30 

                       

Sponsorlister                  Sponsorlisterne kan helt frem til tirsdag den 2. juni afhentes og afleveres i: 
                          Kibæk Krydsfelt 
 Kibæk Skole  
                          Kredshuset i Kibæk,                          
                          Bjarne Elmholdt, Nygade 4 
                          Knud Nielsen, Velhustedvej 4  
                          helst inden kl. 1600. 

                                                    Sponsorlister kan afhentes de samme steder  
  Sponsorlister kan også fås på løbsstedet. 
På forhånd tak!                           Kan også printes ud fra FDF.s og Kibæks hjemmesider. 
Venlig hilsen 
Støtteforeningen for Kibæk Mølle og Kibæk FDF 
 
Bjarne Elmholt, Nygade 4  tlf. 2215 2569 
Knud Nielsen, Velhustedvej 4  tlf. 2339 0154 
 

Alle kan deltage i cykelløb, løb, stavgang eller i heppekor 
 

 

 


