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2 
 

 Cykling 
Karsten Bukholt 

Karsten Bukholt 
Klokkehøj 1 
9760 Vrå 

Tlf. 28306686 
Cykling@jernbanefritid.dk 
www.jernbanefritid.dk 
 

160km – 110km – 55km – Gravel 60km 

Tid og sted 
 
16. april, Skørping 
 

 15.11.2022 
 

Mødested og omklædning + Bad 

Skørping idrætscenter, Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping 
 
Transporttilskud 
 
Efter gældende regler i jernbanefritids håndbog stk. 6.2  
www.jernbanefritid.dk  Søg på håndbog. 
 
 
Startsted 
 
Skørping idrætscenter.  Mål på toppen af Rebildbakken (ca. 1 km fra idrætscenter) 

Distancer og starttider 

  55 km start fra kl. 11.00 
110 km start fra kl. 10.00  
160 km start fra kl. 09.00 
Gravel 60 km start kl. 9.30 
 
   
Ruterne kan ses på løbets hjemmeside 
Sportstiming - BIKE CHALLENGE - Rundt om Rold 2023 
 
Ruten til Gravel bliver sendt fredagen inden løbet på GPX. Bemærk at ruten IKKE er mærket op. 
 
Sluttider 

Brutto 
 
Startnumre 
 
Udlevering af startnumre foregår ved idrætscenteret på løbsdagen. Tidspunkt ikke angivet. 

 
 

http://www.jernbanefritid.dk/
http://www.jernbanefritid.dk/
https://www.sportstiming.dk/event/9124
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Deltagere 

Deltagerberettigede er medlemmer i Jernbanefritid.  
 
Vil du være medlem? Se hvad det kræves lige her www.Jernbanefritid.dk 
  
 
Klasser 

For herrer/damer er der følgende klasser: 
 
Børn til og med 17 år 
Senior fra og med 18 år 
Klasse 30 
Klasse 40 
Klasse 50 
Klasse 60 
Klasse 70 
 
 
Holdkonkurrence 

Ja. Jernbanefritid deltager i holddysten. Det kræver 4 deltagere på et hold. 

Tidtagning 

Dine tider registreres via Sportstiming 

Præmier 
 
Efter cykelafdelingens pointsystem. Optjente point indsættes på deltagerens sæsonkonto. 
Der er præmier i det eksterne arrangement, som vi deltager i. 
 
USIC (landsholdet) 

Løbet er betydningsfuldt for deltagere som ønsker at komme i betragtning til landsholdsamling 2023. 
Det er et højt prioriteret iagttagelsesløb. Vi forventer deltagelse på 110 km ruten. 
 
Det sociale (kaffeklubben)  

Startgebyr (priser incl. Håndteringsgebyr) 

160km   208kr   
110km   183kr  
  55km   158kr  
  60km   158kr  (Gravel) 
 Hold      608kr (for 4 deltagere på 110km)       
 
  
 
 

http://www.jernbanefritid.dk/
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Forplejning 
 
Der er forplejning før – under og efter løbet fra ekstern arrangør. 
 
Afbud 

Ved afbud efter tilmeldingsfristen skal der betales fuldt startgebyr, dvs. det startgebyr, der opkræves 
ved direkte tilmelding til den eksterne arrangør. Dette fordi jernbanefritid i så fald, allerede har betalt 
det eksterne startgebyr for dig. 
 
160km 415kr. / 110km 365kr. / 55km 315kr / Gravel 315kr  
 
Tilmelding 

Man tilmelder sig gennem klub/forening under Jernbanefritid. 
Man tilmelder sig til afdelingsleder (Karsten Bukholt), hvis man ikke er medlem af en klub/forening un-
der Jernbanefritid.   
 
Ved tilmelding, som er bindende, oplyses følgende: 
 
Navn 
Tlf. nr. 
Fødselsdag og år 
Distance 
Klasse 
 
Tilmelding 
 
senest søndag 26.03.2023 til din egen forening jf. ovenstående.   
Foreninger sender deltagerliste senest mandag d. 27.03.2023 til afdelingsleder. 
 
 
Karsten Bukholt 
cykling@jernbanefritid.dk  
Tlf.: 28 30 66 86 
 
 
På Cyklings vegne 
Karsten Bukholt 

 

mailto:cykling@jernbanefritid.dk

