Invitation

Jernbanemesterskab
E-bike 2022
Individuelt og holdkonkurrence
Tid og sted

Cykling
Karsten Bukholt
Karsten Bukholt
Klokkehøj 1
9760 Vrå
Tlf. 28306686
Cykling@jernbanefritid.dk
www.jernbanefritid.dk

09.01.2021

19.03.2022
Knudshoved kursuscenter eller hjemmefra.
Mødested og omklædning
Deltagelse i forbindelse med jernbanefritids fællesstævne.
Der er mulighed for bad og omklædning på stedet.

Transporttilskud
Efter gældende regler i jernbanefritids håndbog stk. 6.2
www.jernbanefritid.dk Søg på håndbog.

Startsted
Valgfri. Det er online begivenhed.
- Deltager hjemmefra
- Deltager på Knudshoved med eget udstyr
- Deltager på Knudshoved på låne hometrainer (Medbring egen cykel)
Jernbanefritid har 3 stk. hometrainer til rådighed på dagen.
Distancer og starttider
Vi kører et program, så alle kan være afsluttet indenfor ca. 1.00-1.30 time
Der skal evt. køres 2-3 starter, alt efter deltagere og antal hometrainers til rådighed.

Deltagere
Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid.
Aktive, der er medlemsberettigede i Jernbanefritid, skal indmeldes inden deltagelse.
Aktive, der ikke er medlemsberettigede i Jernbanefritid kan deltage i åben klasse i de stævner, hvor
der udskrives en sådan klasse.

Klasser
Klasse 40
Klasse 50
Klasse 60
Klasse 70
Holdkonkurrence
Gennemføres ved nok tilmelding
Tidtagning
Registreres i Zwift.
Præmier
Der er præmier til klassevinderne. Nr. 2 og 3 alt efter deltagelsen i klasserne.
Der er præmier til vinderhold
Betaling
Via abonnement i Zwift
Præmieoverrækkelse
Umiddelbart efter løbet, blandt de fremmødte på stedet. Præmier kan sendes til vindere, som kører
hjemmefra.
Startgebyr
Gratis

Forplejning
Nej, det sørger deltager selv for under race.
Der er forplejning i det omfang man vælger deltager-pakken til fællesstævnet.
Afbud
Der købes præmier efter antal tilmeldte. Både individuelt og som hold. Afbud efter tilmeldingsfrist er
derfor uheldigt og kan være ødelæggende for holddeltagelsen.
Tilmelding
Medlemmer af Jernbanefritid tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid eller som enkeltperson, hvis man ikke er medlem af en klub/forening under Jernbanefritid.
Ved tilmelding oplyses følgende:
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Navn
Tlf. nr.
Fødselsdag og år
Klasse
Tilmelding
senest 01.03.2022 til din egen forening

Tilhører du ikke en forening under jernbanefritid foregår tilmelding direkte til:

Karsten Bukholt
cykling@jernbanefritid.dk
Tlf.: 28 30 66 86

På Cyklings vegne
Karsten Bukholt
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