
TOUR DE KERTEMINDE 

SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 2015 

 
 
Kære sportsfolk 
Vi håber, at vi med denne sidste mail inden starten på Tour de Kerteminde 2015 den 27. september, vil få ekstra mange 
tilmeldinger til den gode aktivitetsdag på det smukke Nordøstfyn. 
 
Tour de Kerteminde afholdes for ottende år i træk, og vi oplever en stigende interesse for vores hyggelige og spændende 
cykelløb! Ruterne er lagt på det smukke Nordøstfyn, og her er masser af udfordringer i det let kuperede terræn 
 
BEMÆRK! Vi giver 10 % rabat ved min. 5 tilmeldinger. Holdtilmelding muligt. Tidtagning med chip. 
 
Tilmelding foregår online på: www.tourdekerteminde.dk    
 
Det er muligt at tilmelde sig på selve dagen (+25 kr.), men bedst senest den 20. september. 

         Cykling 120 km – start kl. 09:00 – 200,00 kr. 

 Cykling 60 km – start kl. 10:00 – 150,00 kr. 

 Cykling 25 km – start kl. 11:30 – 125,00 kr. 

 Kajakrute 20 km – start kl. 09:15 – 125,00 kr. 

Vi sørger for god stemning ved start- og målområdet, hvor vi også i år har spændende stande med lækkert cykeltøj og grej, 
mulighed for at få tjekket sit blodtryk, deltage i konkurrence om kontanter og købe flotte ting fra Folkekirkens Nødhjælp.  
 
Når du kommer i mål serverer vi en lækker slagterpølse – direkte fra grillen. Husk også kontanter til vores flotte lotteri med 
masser af præmier.  
 
NYHED! Vi trækker lod blandt deltagernumrene om 3 flotte præmier. 
 
Med håbet om, at I vil videresende denne mail til jeres klubkammerater/kolleger/venner eller putter løbet ind i jeres 
løbskalender, skulle det glæde os at se jer til en spændende dag i det nordøstfynske! 
 
Med ønsket om medvind i alle henseender.. 

De bedste hilsner 
Mikael Andersen 
Tlf. 22 32 71 74 

  

 
 
 
PS: Løbet er OGSÅ et indsamlingsløb for Folkekirkens Nødhjælps arbejde mod sult. Derfor cykler du af flere gode grunde: 
Du får hilst på andre motionscyklister – kommer ud på en spændende rute – får god motion – sidst, men ikke 
mindst: du hjælper de allerfattigste i verden! 
 
1: Motorcykler følger cykelholdene ud ad byen 
2: Servicevogne på ruterne, klar til hurtig hjælp 
3: Fejeblade 
4: Levende poster på hele ruten (særligt udsatte steder) 
5: Tydelig skiltning og vejmarkeringer 
6: Gode og velforsynede depoter (juice, vand, frugt, kage) 
7: Diplomer til alle med tidtagning 
8: Der serveres pølse og brød i mål 
9: Kaffe & The ad libitum hele dagen 

 

http://www.tourdekerteminde.dk/
tel:22%2032%2071%2074

