
Lillebælt Rundt 2017 

Lørdag den 2. september køres der Lillebælt Rundt 2017. Turen på de cirka 220 km er et af Danfoss 

Cykelklubs sociale arrangementer og det sociale vil være det vigtigste på turen.  Det betyder vi tager hensyn 

til sidste mand og at der altid vil være en hjælperytter her. Vi vil køre med 26-28 km/t. Ud over det vil der 

være minimum 2 indlagte pauser af længere varighed.  Afhængig af vejret, folks form osv. tilpasser vi 

naturligvis ruten, depoter og hastighed. Som nævnt skal alle gerne komme igennem med en god oplevelse. 

Der er masser af løb hvor der kan køres race, så denne tur prioriterer som nævnt det sociale. Så pump 

cyklen og bak op om løbet. 

Start/mål 

Turen starter kl. 0650 fra Mariekirken (Kirketorvet) i Sønderborg. Herfra cykles til færgen i Fynshav. Dem 

der kommer fra Nordborg, Augustenborg mv. cykler selv til færgen og er der senest 07:45. 

Målet er ved Mariekirken i Sønderborg. 

Følge-bilen vil være ved start og mål, så det er muligt afleverer en lille taske med ekstra tøj, mad mm. 

Rute 

Ruten er i år ca. 220 km. Vi forsøger at køre på mindre veje så meget som muligt. Kortet herunder er kun 

vejledende. 

 



Pris 

Turen er gratis for Danfoss cykelklubs medlemmer. 

For ikke medlemmer koster turen 100 kr. som samtidig med tilmelding overføres til Cykelklubbens konto 

5354 / 0357176. Pengene går til betaling af færgebillet, rundstykker m.m. 

Tilmelding 

Tilmelding senest den 28. august til Flemming Andreasen, fma@danfoss.com. 

  
Af hensyn til trafiksikkerheden er deltagerantallet begrænset til max. 30. Såfremt antallet af tilmeldinger 
overstiger 30, vil Danfoss Cykelklubmedlemmer have fortrinsret. Dette betyder at deltagere fra andre 
klubber må vige pladsen til fordel for en Danfoss rytter.  
 
Spørgsmål sendes til Flemming Andreasen på fma@danfoss.com eller ring/skriv på 30580476. 

Anden information 

• Der vil være en følge-bil med på hele turen. Her medbringer vi ekstra vand samt lidt værktøj. Ved 

defekt udbedres det og man køres op til gruppen af følge-bilen. 

• Ved start vil det være mulighed at aflevere en lille taske med ekstra tøj, forsyninger m.m. 

• I tilfælde af rigtig dårligt vejr aflyses turen og evt. betalt startgebyr tilbagebetales. Oplys venligst 

telefonnummer ved tilmelding 

• Medbring evt. god sund madpakke i bilen. Der vil være depot et sted, hvor der kan købes noget, 

men måske med lige rigeligt friture i forhold til den optimale cykelrytterkost.  

• Husk 220 km er langt, så selvom der er følgebil og roligt tempo så kan det ikke erstatte træning. Går 

det helt galt er der mulighed for transport i følgebilen.  

 

 


