Deltagerbrev
Tak for din tilmelding til Thy 6 timers MTB.
Vi håber, I er klar til en fed dag med masse af MTB, fede spor, udfordringer, hygge og mad.
Vi er klar og glæder os. Her kommer nogle praktiske informationer.
Tilmeldingen er nu oppe på 38 deltagere. Der er plads til flere. Så tag cykelvennen, familien og kollegaen
med. Vi har eftertilmelding på søndag fra kl. 8.00.
Program for søndag den 18. juni:
Kl. 8.00:
Eftertilmelding og indskrivning åbner ved stævnepladsen Søholtvej 1B, Vester Vandet, 7700
Thisted.
Her udleveres startnummer og tidtagningschip.
Kl. 8.30:

Hedens Cykler vil være klar til at servicere din cykel.
GIANT og Hedens Cykler udlåner demo cykler hele dagen.

Kl. 9.30:

Mad-huset åbner.

Kl. 9.45:

Informationsmøde.

Kl. 10.00:

START på første udgave af ”Thy 6 timers MTB”.

Kl. 13.00:

Lodtrækningspræmier vil blive udtrukket.

Kl. 15.59:

Sidste chance for at køre i mål inden målet lukker.

Kl. 16.00:

”Thy 6 timers MTB” er slut.
Målet lukker.

Kl. 16.30:

Præmieoverrækkelse.

Parkering foregår ved stævnepladsen, Søholtvej 1B, Vester Vandet, 7700 Thisted. Se kort herunder.
Stævnepladsen vil der være mål/skiftezone, indskrivning og infotelt, mad-hus, Thy Race og hygge telt,
toiletter, cykelværksted og udlån af democykler fra Giant.
Ruten vil veksle mellem fede smalle singletrack, stier, hjulspor og grusvej. Ruten er ny og spændende. Det
er lykkes i et samarbejde med Naturstyrelsen at lave en rute, hvor alle bliver udfordret. Ruten vil blive
afmærket med pile og afmærkningsbånd.

Resultat og stillingen vil undervejs i løbet vil kunne ses på skærmen i mad-huset. Forvarsling om hvilke
deltagere som er op vej ind i skiftezonen kan ses på skærmen i skiftezonen.
Både resultat og forvarsling kan også følges på følgende link:
http://my4.raceresult.com/70904/results?lang=dk
Democykler og MTB service: Hedens Cykler er klar fra kl. 08.30 til at servicere din cykel eller udlåne GIANT
democykler hele dagen. Hedens Cykler står også klar med lidt cykelgrej, som kan købes.
Mad-huset vil være åben under hele løbet og selvfølgelig efter løbet. Der vil fra kl. 10.00 – 12.00 blive
serveret brød, ost og pålæg. Kl. 12.00 vil vi være klar med flere varmeretter og salat.
Alle deltagere har gratis adgang hele dagen. Bemærk at solo rytter under løbet kommer først i køen.
Familie og tilskuer er meget velkommen. De må kant-parkerer på Søholtvej.
Kontakt og spørgsmål: Ved evt. spørgsmål omkring tilmelding eller navneændring inden søndag kontakt da
Jann Søndergaard: jann@pinenogplagen.dk Spørgsmål omkring løbet og alt andet kontakt da venligst
Flemming Søvndal Nielsen: flemming@thyrace.dk.
Venlig hilsen
Flemming Søvndal Nielsen
Sjørring Cykelklub & Thy Race
Tlf.nr. 61693046 & flemming@thyrace.dk
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