Vest Cuppen på Rulleski 2015
Hermed fremsendes datoer og steder for afvikling af Vest Cuppen i
2015.
1. afdeling i Faaborg, lørdag, den 9. maj – med start kl. 13
( afvikles som rulleskiskydning)

2. afdeling i Aarhus, onsdag, den 13. maj – med start kl. 19
3. afdeling i Vejle, onsdag, den 20. maj – med start kl. 19
4. afdeling i Odense, onsdag, den 3. juni – med start kl. 19
5. afdeling i Holstebro, onsdag, den 10. juni – med start kl. 19
6. afdeling i Herning, onsdag, den 17. juni – med start kl. 19
7. afdeling i Faaborg, lørdag den 29. august – med start kl. 13
(afvikles som rulleskiskydning)

8. afdeling i Ebeltoft, lørdag den 5. september – med start kl. 13
9. afdeling, som afslutningen på Vest Cuppen, enten i uge 40
(september) eller uge 41 (oktober) hvem af os vil lægge bud ind på
den ? Klubber ønskes !
Ekstra rulleskiløb, som også er en del af os fra Vest Cuppen.
Der åbnes en lukket bane til bl.a, rulleskiløb ved Varde, nærmere
betegnet i Oksbøl. Danmarks Skiforbund er med ved langrends
centret og brede konsulent Morten Agersnap.
Datoen bliver fremsendt når vi har den !

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.- Du skal indsætte startgebyret på
konto 7059 1085694 i Sydbank, Faaborg, med dit navn som
indbetaler, og sende en mail til fjohan@faaborgvest.dk med din
indbetaling.
Vest Cup Udvalget
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.

Til de enkelte klubber/arrangører vi har løbenummer til rådighed i
stof, let løbe overtræksbluse fra nr. 1 til nr. 50, de udleveres til den
nye arrangører fra løb til løb. Der er Vestcup logo på
nummerblusen.
Vest Cuppen er på vegne af:
Jan Fogh, Vejle Skiklub – 41429232
Erling Ecklon, Odense Skiklub - 66101797
Jens Ole Krog, HIB Herning – 29292627
Nikolaj Kolte, Holstebro Skiklub – 23250767
Kaj Jensen, Aarhus Skiklub – 51596540
Peter Sunde – Ebeltoft Skiklub – mail psu@bios.au.dk

Freddy Johansen, Faaborg Skiklub – 20765455
Vi ses på ”rullerne” i Vest Cuppen 2015
Nikolaj Kolte og Freddy Johansen

