Jyllandsløbet 2017.

Aarhus – Ribe – Aarhus
Den 10. – 11. juni 2017.

Hermed indbydes alle klubbens medlemmer til Jyllandsløbet 2017.
I år er det en 2-dages tur på ca. 400 km. Fra Aarhus til Ribe lørdag, og hjem til Aarhus igen søndag.
Det er 40. år i træk at Jyllandsløbet afvikles. Datoen er fastsat til den anden weekend i juni, altså
den 10. 11. juni.
Løber starter lørdag kl. 07.30 og slutter søndag kl. 17.30. Turen køres som 4-mands hold, og foregår således
at feltet kører samlet på hele turen, hvor rytterne tager deres føringer efter tur og hjælper hinanden.
Undtaget er de indlagte konkurrencer, hvor du kan få lov til at køre hurtigt. Du kan også vælge
konkurrencerne fra, hvis du bare satser på at gennemføre. Det er der gerne flere der gør.
Der er planlagt 4 konkurrencer i alt, 2 pr. dag:
Prolog (enkeltstart) – Bjergprøve?? – Parløb – Hold løb.
Vi starter fra Aarhus Cykelbane, Jyllands Alle lørdag morgen kl. 07.30, og kører via Oddervej til Saksild,
videre over Hundslund til Horsens Firmaidræt, hvor der er kaffe og basser.
Derefter går det videre gennem Uldum, Gadbjerg og til Ribe Vandrerhjem.
Danmarks ældste by er Ribe, der ligger naturskønt tæt ved marskland, Ribe Å, Kammerslusen og ikke
mindst Nationalpark Vadehavet i Sydvestjylland. Byens vartegn er Ribe Domkirke fra starten af 1100-tallet,
der rejser sig majestætisk over det gamle bymiljø i Ribe. Den gamle købstad modtager mange tusinde
turister fra hele verden hvert år for at opleve atmosfæren i den gamle by, der i 2014 vandt titlen "Europas
smukkeste, lille by". Bag udnævnelsen stod Hotels.com og Global Grasshoppers.
Du får overnatning i Ribe centrum med udsigt over Ribe by, Ribe Å og Nationalpark Vadehavet.
Danhostel Ribe er et godt alternativ til hotel eller Bed & Breakfast i Ribe, vi har både lækker morgenbuffet
og værelser med bad og toilet.
Søndag morgen når vi kører hjemad kører vi bl. a. over Kolding, Lunderskov og med kaffepause i Lejrskov.
Efter velfortjent kaffepause fortsætter vi over Jelling, Vrads, Gl. Rye med indlagt frokostpause, hvor vi
spiser den madpakke, vi har smurt om morgenen. Vi ender selvfølgelig i Aarhus hvor løbet slutter på Aarhus
Cykelbane ca. 17.30.
Derefter er der afslutningsmiddag på Bowl,n,Fun i Viby.
For at klare distancen er det nødvendigt at have trænet en del. Det er også en god ide at have trænet nogle
langture, f. eks. Bakkeløbet, Munkebjerg turen, Funder Turen, Danmarks Højeste, Århus Rundt for CKA’ere
og selvfølgelig træningen på søndagsturene.

Der bliver kørt med ”hold 2” hastighed, ca. 28 – 30 km/t. Det kan de fleste klare, for der bliver kørt med
jævn hastighed, og man kan evt. springe en føring over. Det er vigtigt at hastigheden er moderat på
transportstykkerne, sådan at ingen bliver sat af. Der kan så gives gas under konkurrencerne.
Der er også et service team med på turen, der tager sig af at vise vej, sørger for bananer, chokolade,
sodavand, vand, og nødtransport ved punkteringer. Kort sagt: tager det hårde slæb, mens I hygger Jer på
cyklerne.
Service-teamet sørger også for transport af madpakker, skiftetøj sengelinned og hvad du ellers skal have
med på turen (i en mindre taske/kuffert).
Vi har pre-booket 56 senge på Ribe Vandrerhjem, så der er plads til 52 ryttere samt de 4 servicefolk.
Af hensyn til booking på vandrerhjemmet, er det vigtigt at du tilmelder dig så tidligt som muligt. Samtidig
har vi bestemt, at for at arrangementet skal køres, skal der være mindst 20 forhåndstilmeldte allerede d 1.
februar.
Desuden er der jo begrænsning på 52 ryttere, og det plejer at være et populært løb, så det er bare om at få
sig tilmeldt.
Prisen for deltagelse i arrangementet er kr. 700,00 for medlemmer af CK Aarhus og kr. 950,00 for indbudte
gæster, og det er inklusiv afslutningsmiddag for rytteren.
Skal du have kone eller børn med til afslutningsmiddagen, koster det kr. 120,00 pr person.
Det er et ”lukket løb” for medlemmer af CK Aarhus samt for indbudte gæster. Gæster som gerne vil
indbydes, skal sende mig en mail: poulerikblus@gmail.com
Forhåndstilmelding kommer til at foregå via mail til mig. Husk at oplyse: Navn + adresse + mobil nr. ved
tilmeldingen. (Oplys det - Jeg har ikke adgang til klubbens adresseliste)
I foråret 2017 åbner vi op for egentlig tilmelding og betaling via Klubmodul.
Forhånds tilmeldingen og tilmeldingen via klubmodulet foregår efter først til mølle princippet, så du skal
bare se at få dig tilmeldt. Hvis du ikke har et hold, hjælper vi med at finde et til dig.
Når du har tilmeldt dig og betalt via klubmodul vil du, ca. en uge før løbet, modtage udførligt program for
turen, med tips om hvad du skal have med. Du kan også spørge ”de gamle” medlemmer om løbet, eller du
kan sende en mail eller ringe til mig, for at få mere information om arrangementet.
Husk forhåndstilmelding inden 1. februar!!!!
Forbehold for ændringer!!
Poul Erik Blus
Terp Skovvej 66
8270 Højbjerg
Mail: poulerikblus@gmail.com
Tlf: 41343739

