Välkommen till sommarsköna Laholm och till Motions 6‐Dagars
Starten för Motions 6‐Dagars närmar sig och vi har tacksamt mottagit Er anmälan.
Vi hoppas och tror att Ni kommer att få en trevlig vecka med bra cykelväder hos oss.

PM
Kansli

Kansliet är under veckan vid start/mål, Bättringsvägen 4. OBS! Se kartan!

Efteranmälan och
nummerlappsutdelning

Den 22 juli har vi nummerlappsutdelning och efteranmälan på
festivalområdet på gröningen utmed Lagan från kl 12.00‐16.00 med adressen
Lagavägen 2.
Ni kan också hämta er nummerlapp eller efteranmäla er under veckan vid
start‐ och målområdet från kl 07.00. Samma nummerlapp hela veckan för dem
som kör hela Motions 6‐Dagars och Halvsexan.
Kansliet är stängt på vilodagen den 26 juli och då sker ingen nummerlapps‐
utdelning eller efteranmälan.
Vid efteranmälan på plats i Laholm kan ni betala startavgiften via Swish eller
kontant, vi tar ej kort.

Starttider

Söndag kl 09.00 övriga dagar 08.00.

Star‐ och mållista

Innan ni startar på morgonen ska ni kryssa av er på start‐ och mållistan och
kryssar av er vid målgång då ni får er pastabiljett.

Deltagarlista

Deltagarlista utges under veckan.

Dusch/omklädning

Lagaholmshallen vid start/mål, öppettider 07.00‐17.00.

Camping

Campingen är belägen i Lilla Tjärby, Fridhemsvägen 54, som ligger ca 4 km från
start/mål. På campingen finns det tillgång till toalett och dusch. Det finns
också ett mindre kök att tillgå.
Uppställning tidigast lördag 22 juli.

Depåer

Tre depåer för varje etapp förutom den sista etappen som har två.
De korta banalternativen har på söndagen en depå och på torsdagen
två depåer.

Service

Två servicebilar kommer att rulla under etapperna med verktyg och
reservdelar för enklare reparationer. Betalning erläggs efter målgång.
Telefonnummer till servicebil 1: 073‐823 73 55, servicebil 2: 073‐823 73 34.

Tisdag 25/7

På tisdagskvällen samlas cyklister, funktionärer och familjemedlemmar som
vanligt till en gemensam trivselkväll. I år blir det buffé på restaurang Gröna
Hästen i Laholm, Sankt Knuts gränd 3. Om ni inte redan har bokat plats så kan
ni göra detta när ni kommer till Laholm. Pris 165 kr/person, vi samlas kl 18.30.

Eventuella frågor

Kansliet har telefon 0430‐126 51 eller e‐post laholmscyklisten@gmail.com.
M6 telefon: 070‐952 77 00, gäller från 23/7‐29/7.
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Start/Mål/Kansli
Parkering
Camping
Gröna Hästen

E. Nummerlappsutdelning
lördag 22 juli
Adresser till GPS:en
Start/mål/kansli/parkering
Bättringsvägen 4
Campingen
Fridhemsvägen 54
Restaurang Gröna Hästen
Sankt Knuts gränd 3
Nummerlappsutdelning
Lagavägen 2
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