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HjemmeværnetBork Forenede KlubberRindum SUSkjern GymnastikforeningArrangører:

Chip-tidtagning + »UltimateLIVE«

I samarbejde med Dagbladet Ringkøbing-Skjern

LIVE RESULTATER VIA SMARTPHONE 
Hent »UltimateLIVE« resultat app  

til IOS og Android i AppStore/Google Play

Tilmeld dig senest 24. maj 2016  

– så deltager du i konkurrencen om  

1 stk. gavekort til Club La Santa til  

en værdi á 5.000 kr.

NYHEDForhåndstilmeldte  kan følges på ruten  via tracking

TILMELDING
Du tilmelder dig ved at indbetale 170,- kr. online på  
www.fjorden-rundt.dk senest tirsdag den 24. maj 2016.  

Senest den 31. maj vil dit startbrev blive tilsendt pr. mail. 
Husk at medbringe startbrevet på løbsdagen, da det letter 
udlevering af startnummer og chip.

Yderligere information kan ske ved henvendelse på mail:  
ke@skjern-net.dk eller på mobil 22 19 80 46.
Tilmelding kan også ske fra kl. 8.00 på selve løbsdagen med 
et tillægsgebyr på 30,- kr.

•  4 forskellige start- og målbyer: Banegårdspladsen i Skjern, 
Bork Havn, Fiskeriets Hus i Hvide Sande og Vesterhavs-
Hallen i Ringkøbing. Du vælger dit startsted ved tilmeldingen.

•  Chip-tidtagning på alle startsteder.

•  Depoter med frugt, boller, chokolade, pølser og væske m.m. 
ved alle startstederne.

•  Regler/ansvar: Færdselsloven skal overholdes, hvilket betyder, 
at der skal vises hensyn til andre deltagere samt den øvrige 
trafik. Man må max. cykle 2 og 2 ved siden af hinanden.

•  Man deltager under eget ansvar – Husk cykelhjelm!

•  På ruten er der officials samt opsat ruteskilte.

www.fjorden-rundt.dk
Lørdag den 4. juni 2016 Fjorden Rundt 105 km på cykel

Fylder 100 år i december 2016
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Hovedsponsor:

www.fjorden-rundt.dk

Næste år gennemføres cykelløbet
lørdag den 3. juni 2017

Resultatlisten kan ses på www.ultimate.dk 
eller www.fjorden-rundt.dk

BIKSEMAD
Når du har gennemført turen, kan du ved fo revisning af dit 
startnummer få gratis bik se mad følgende steder:

Skjern:  ..................... Super Brugsen
 ................................. Møllegade
Ringkøbing: .............. Vesterhavs-Hallen
Bork:  ........................ Bork Havn Efterskole
Hvide Sande: ............ Fiskeriets Hus

MarketingService · 96 800 719

Vestjylland · Nordsee Küste 
West Jutland

Hos Nordea er din økonomi
med i førerfeltet ...
At være den, der gi´r dig råd i pengesager, er ikke ret meget anderledes, 
end når du dyrker cykelsport:
Man ska´ ha´ overblikket, kende reglerne til bunds og udnytte alle mu-
lighederne.
Kig ind til Nordea næste gang. Vi kigger gerne efter, at din økonomi har 
det rigtige dæktryk, så du kan slå alle rekorder igen og igen og igen ...

Største deltagerantal 1.914
i 2014


