
Markedsløbet
Lørdag 4. september 2021

Brønderslev Motions Cykelklub indbyder igen alle cyklister til MOTIONSCYKELLØB
Efter Coronaaflysning i 2020 er det atter tid til Markedsløbet i Brønderslev.  
Deltag alene, tag familien med ud at cykle, eller lad dem opleve stemningen på Store Brønderslev Marked, mens du cykler.

Vores ruter er delt op i en vestgående for dig, der kører for hyggens skyld, og østgående for dig der gerne opleve fart. Herved ad-
skilles de hurtige cyklister også fra motionisterne - til gavn for både sikkerhed og cykelglæde for alle.

Vælger du den vestgående 25km rute for de yngre eller motionisterne, får du en god oplevelse uden bakker og kan vælge at for-
korte turen via Smutvejen på kun 18 km. Alle deltagere under 15 år kan afhente medalje hos BMC i målområdet ca. 20 min. efter 
ankomst til mål. 

Vil du udfordre dig selv lidt mere ligger 50, 70 og 115 km ruterne øst for byen. Her er der rig lejlighed til at nyde både bakker og flot 
natur. Den længste rute er 115 km og består af en rundtur på 70 km sløjfen samt en på 50 km sløjfen, hvilket giver varierede cykel- 
og naturoplevelser.

Det praktiske
Tilmelding til Markedsløbet sker via link på my.raceresult.com/176791/registration
TILMELDINGSFRIST: Onsdag 1. september.

Distance 115 km 70 km 50 km 18/25 km
Forhåndstilmelding 180 kr. 130 kr. 100 kr. Ikke muligt
Tilmelding på løbsdagen Ikke muligt Ikke muligt Ikke muligt 50 kr.
Starttid kl.9.00 kl. 9.30 kl. 10.00 kl. 10.30

Tidtagningschips til de tre lange ruter udleveres ved startstedet i Frederiksgade som åbner kl. 8.00 - kom i god tid. 
Chips SKAL afleveres efter løbet!

Der er parkeringsmuligheder ved Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61. Skolen ligger tæt på startområdet.
Parkering er også mulig ved Spejderne mod et mindre gebyr. Følg indkørslen til Markedspladsen.

Det sikre/ Coronaforholdsregler
Et godt cykelløb er et sikkert cykelløb. Derfor har vi servicebiler på ruten samt tidtagning med chip på de 3 lange ruter. 

På grund af Corona begrænser vi antallet af deltagere til maks. 450!
Derudover forbeholder vi os retten til at dele starterne op i mindre hold. Opdeling vil ske efter “først til mølle”-princippet.

Servicebilerne følger alle ud af byen.
Ruterne er afmærket med retningspile. Ved rutedeling er der opsat store oversigtstavler. På særligt udsatte steder vil der være 
bemanding. Bemærk venligst, at løbet lukkes kl. 14.00 og pilene fjernes.

Tidtagning stopper på Nibstrupvej UDEN for byen, så de sidste km ind mod byen kan bruges til at trille af. Den korte rute lægger 
mere op til en hyggetur, hvorfor vi ikke tager tid her.

Kørslen skal afvikles efter færdselslovens regler. Der køres på eget ansvar.
Det anbefales alle – store som små – at benytte cykelhjelm. Både i forbindelse med Markedsløbet og alle andre dage!
Anvendelse af tri-styr er forbudt.

Det spiselige
Ved start/mål er der et stort hoveddepot hvor BMC´s medlemmer udleverer mad og drikke efter løbet.
Vi henstiller til, at du selv medbringer vand til drikkedunkene.
På 70 km og 115 km ruten er der et depot ved Fejborg bakke med væske og frugt efter ca. 46 km. og 91 km. 
På 50 km ruten er depotet efter ca. 26 km.
18/25 km ruten passerer ikke depoter på ruten. 

Evt. spørgsmål rettes til
Peter Larsen - tlf. 40 45 68 48
Se også vores hjemmeside for mere info og ruteoversigt.


