Vest Cuppen på Rulleski 2013
Hermed fremsendes datoer og steder for afvikling af Vest Cuppen i
2013.
1. afdeling i Faaborg, lørdag den 11. maj - med start kl. 12
2. afdeling i Vejle, onsdag den 29. maj – med start kl. 19
3. afdeling i Odense, onsdag den 12. juni – med start kl. 19
4. afdeling i Herning, onsdag den 7. august – med start kl. 19
5. afdeling i Holstebro, lørdag den 10. august – med start kl. 12
6. afdeling i Aarhus, søndag den 1. september – med start kl.
09,30 (vi bliver en del af et stort motionsstævne)
7. afdeling i Ebeltoft, onsdag den 18. september – med start
kl.18 – husk nu at der er start kl. 18
8. afdeling i Faaborg, lørdag den 5. oktober – med start kl. 12
Startgebyr 25 kr. - børn og unge til og med det 16. år er gratis startgebyret går til fælleskassen, og det bruges til præmier i
forbindelse med afslutningsløbet.
Startgebyret betales efter hvert enkelt løb.
Vi har lavet en rabat ordning på startgebyret. Det betyder, at hvis
du tilmelder dig alle afdelinger med det samme, får du 3 løb
gratis, dvs et gebyr på 125 kr. - hvis du tilmnelder dig til 6 løb
får du et løb gratis, dvs et gebyr på 125 kr. - Du skal indsætte
startgebyret på konto 7059 1085694 i Sydbank, Faaborg, med
dit navn som indbetaler, og sende en mail til fjohan@faabva. Med din
indbetaling og antal løb.
Vest Cuppen afvikles i fri teknik og klassisk teknik, alle rulleskityper

er tilladt.
Hvis der er rulleskøjter/inlinners, som kunne tænke sig, at løbe
med – med eller uden stave – er det også muligt.
Der løbes ca. 1 time i hver afdeling for de voksne løbere.
Vest Cuppen er på vegne af:
Jan Fogh, Vejle Skiklub – 75837264
Erling Ecklon, Odense Skiklub - 66101797
Jens Ole Krog, HIB Herning – 29292627
Nikolaj Kolte, Holstebro Skiklub – 23250767
Leif Nielsen, Ebeltoft Skiklub – 86365353
Freddy Johansen, Faaborg Skiklub – 20765455
Vi ses på ”rullerne” i Vest Cuppen 2013
Nikolaj Kolte og Freddy Johansen

