Erhvervsgruppe Øst I Nexø siger velkommen til

Altid den første lørdag I september

Gælder ikke Fakta i Nexø

Kom og vær med til de mange tilbud for mennesker med
handicap i Bornholms dejlige efterår i ugen op til cykelløbet.
Handicap Tour de Bornholm er Danmarks største motionscykelløb.
Sammen med Musikfestivalen i Kyllingemoderen, Høstgudstjenesten i Bodilsker og festen med ”Stråmændene,” er
der lagt op til en god blanding af motion, go’ musik, sjov og
samvær. Det er en uge, hvor humøret er i top.
Meld jer til et eller flere arrangementer.”

Velkommen til Bornholm !

Allan Hedegaard
initiativtager

Tourudvalg

Handicap Tour de Bornholm har, siden 1992, været Danmarks største motionscykelløb for mennesker med handicap. Der er der lagt op til en god blanding af motion, go’
musik, sjov og samvær i Bornholms dejlige efterår. Det er
et arrangement, hvor humøret er i top.
ALLE KAN CYKLE !
Det er blot et spørgsmål om den rigtige cykel og evt. en eller flere hjælpere.
Deltagernes sikkerhed ligger os meget på sinde og vi har
gjort alt for at lave et løb, så sikkert som muligt. Vi har
hjælp af Bornholms Cycle Club, Beredsskabsstyrelsen,
servicevogne, samaritter m.fl. Men vi præciserer: Det er
hjælpernes ansvar, at deltagerne får en god oplevelse.
Træn i god tid, hav udstyret i orden og hold sammen på turen. Cykelhjelm er obligatorisk. Meld jer til nu ! Vi ses!

HVORDAN FOREGÅR CYKELLØBET ?
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WWW.TOURDEBORNHOLM.DK
www.tourcoopbornholm.dk

Fri til

Når du kommer til et mål/depot og ikke vil køre
længere, stiller du din cykel i det afmærkede opsamlingssted, og tager Tour de Bornholmbussen
hjem til Nexøhallen.
Efterhånden som depoterne lukkes, indsamles
cyklerne og de køres tilbage til Nexøhallen i lastbiler.
Om aftenen er der stor gallafest med dejlig middag og stort levende orkester, hvor der uddeles
medaljer, diplomer og kindkys til alle ryttere.
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Du kører kun så langt, du kan og vil.
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Der er start fra NEXØ TORV, hvor der udleveres
startnumre.
Ruten er i alt ca. 100 km lang, inddelt i 8 etaper
med ca. 10 - 15 km imellem hvert mål/depot, hvor
der er forplejning.

NEXØ TORV
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Danmarks
billigste cykelløb !
Prisen dækker :
Løbsafgift for rytter
og 1. Hjælper,

Ruten samt placering af mål /depoter
SLOTSLYNGEN
59 KM

5

BOBBEBRO 74 KM.

6

Morgenmad lørdag
Forplejning på mål/depoter
på turen
Kørsel i bus fra mål/depoter
til Nexøhallen
Transport af cykler tilbage
til Nexøhallen
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Fest og festmiddag lørdag
aften med Danmarks bedste brugerband :
”Stråmændene”, Løgstør.
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SANDODDEN
14 KM

LØRDAG

”Stråmændene”

Deltagerliste

19.00- 22.30

10.00-17.00
Handicap Tour de Bornholm

Festmiddag , Medaljer, Diplomer

KOM I GOD TID!

TOUR INFORMATION og NUMMERUDLEVERING i DAN-Boligs butik. fra kl. 8.00

Alle bedes være klar på Torvet med cykler og nr. kl. 9.30 !

Opmarch på torvet fra Åasen! Startretning mod havnen.
Brug P pladserne ved Nexø frikirke ”Skibet”, til biler og busser og cykler.

Nexø Håndværkeres
Venneforening

Flügger
Skrift Barmeno Regular

MC pensionisterne
.. sammen med Nykredit

Brogade 7A • 3730 Nexø • Telefon 5649 2109

