
CYKEL- OG LØBEFEST
ved Kibæk Mølle onsdag den 7. juni 

PRÆMIER TIL:
• De ryttere, der kører flest omgange
•  De ryttere, der har de højeste sponsorbeløb
•  De ryttere, der er flottest klædt ud eller pyntet
• Yngste og ældste rytter

PRÆMIEOVERRÆKKELSE:
Løb nr. 1:  Umiddelbart efter afvikling af løbet
Løb nr. 2,  3 og 4: Efter afvikling af sidste løb, ca. 20.30.

I KAN NÅ DET ENDNU...
Bliv sponsor for en af Kibæks piger eller drenge –  ungersvende 
eller ældre, der kommer rundt og banker på jeres dør.  

Vil du selv deltage, kan du hente sponsorlister i Kibæk Krydsfelt 
eller hos Bjarne Elmholdt,  Nygade 4, tlf. 22 15 25 69 og Knud 
Nielsen, Velhustedvej 4, tlf. 23 39 01 54. 

Sponsorlister kan helt frem til tirsdag den 6. juni afleveres oven-
nævnte steder samt i FDF’s Kredshus dog helst inden kl. 16.00. 
Ekstra sponsorlister kan afhentes de samme steder, men kan også 
fås på selve løbsdagen.

Til skoleklasser, idrætshold med flere

TJEN PENGE TIL 
»SOMMERTUREN«
Møllen vil gerne indgå samarbejde med skoleklasser, idræts-
hold og lign., således at dele af de indkørte penge kan bruges 
til deres »sommerture«.

For nærmere oplysninger, kontakt Knud Nielsen, 23 39 01 54

FESTPLADS
FRA KL. 16.00

Møllen og pladsen omkring møllen 
fremstår som en festplads med 

boder, med lækker mad 
fra MEMY, øl, vin, vand, kaffe m.v., 

bod hvor der kan stemmes 
om flottest pyntede rytter/løber. 

Møllen er åben, og der er musik fra 
»lokal disk« på forpladsen.

Cykelruten 
er ca. 1 km, med start fra KIBÆK 
MØLLE. Cykelryttere skal møde

ved de opstillede telte 
på Vorgodvej.

Den spændende 
mountainbikerute

 går fra Møllen – Vorgodvej 
– op over kælkebakken 

– ind på stierne 
omkring Mølledammen 

– over Laksetrappen til Møllen.
Bikerne skal møde ved de 

opstillede telte på Vorgodvej.

Løbe- og stavgangsruten 
går rundt om Mølledammen 

langs afmærket rute. 
Løberne og stavgængerne 

skal også møde ved de 
opstillede telte på Vorgodvej.

STARTSTED:
Alle cykelløb starter på 

gaden foran møllen.
Løbere og stavgængere 

starter på stien op til 
Mølledammen.

Annoncesponsor:

Sandfeldparken 16 
Kibæk
Tlf. 97 19 10 33

Nyd lækker aftensmad
fra MENY ved bordene

LØBSGRUPPER:
Løb nr. 1:  Børn og ældre (alle) cykler 

 kl. 16.45-17.30 
 Mødetid senest 16.15 

Løb nr. 2:  Mountainbikeløb -  fra 8 år og op  
 kl. 17.45-18.30 

 Mødetid senest kl. 17.15 

Løb nr. 3:  Løbere og stavgængere 
 kl. 18.45-19.30 

 Mødetid senest kl. 18.15 

Løb nr. 4: Klubrytterne cykler kl. 19.15-20.15 
 Mødetid senest kl. 18.45 

er ca. 1 km, med start fra KIBÆK 
MØLLE. Cykelryttere skal møde

 går fra Møllen – Vorgodvej 

– over Laksetrappen til Møllen.

opstillede telte på Vorgodvej.

Løbe- og stavgangsruten
går rundt om Mølledammen 

Cykel- og løbefest til fordel for renovering af  

Kibæk-borgernes gamle mølle samt ung-

doms  arbejdet i Kibæk FDF.

Kibæks piger og drenge – unge og ældre – 

cykler og løber for den gode sag. Dem er du 

en af, og vi vil rigtig gerne have din hjælp, så 

vi kan få cyklet og løbet mange penge ind. 

Det koster ikke noget at deltage. Du skal blot 

selv sørge for at finde sponsorer hos naboer, 

familie, venner, bekendte samt hos private 

husstande rundt omkring i byen, så du er 

sponsoreret med mindst 100 kr.
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Kibæk Autoværksted
v / Michael Hesselvig
Industriparken 2 . 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 16 44


