PM Sydhalland Runt 2017
Kansli/nummerlappar

Kansliet är vid start/mål, Bättringsvägen 4. OBS! Se kartan!
Nummerlappsutdelningen och efteranmälan kan göra på kansliet den
29 juli från kl 07.00‐08.00 för den långa rundan och från kl 08.00‐09.00
för den korta rundan.
Startavgiften för den långa rundan, 92 km, är 300 kr och 100 kr för den
korta, 35 km. Barn upp till 12 år i vuxet sällskap cyklar gratis.
Vid efteranmälan i Laholm så går det bra att betala med kontanter eller
via Swish med nr 123‐0296392 ange ert startnummer som referens.
Vi tar ej kort.

Starttider

Lång runda kl 08.00.
Kort runda kl 09.00.

Star‐ och mållista

Innan ni startar på morgonen ska ni kryssa av er på start‐/mållistan och
när ni kommer i mål ska ni kryssa av er igen som bekräftelse på att ni
kommit i mål.

Dusch/omklädning

Lagaholmshallen vid start/mål, öppettider 07.00‐16.00.

Camping

Campingen är belägen i Lilla Tjärby, Fridhemsvägen 54, som ligger
ca 4 km från start/mål. OBS! Se kartan! På campingen finns det tillgång
till toalett och dusch. Det finns också ett mindre kök att tillgå.
Camping utan el 100 kr/dygn
Camping med el 200 kr/dygn

Depåer

Den långa rundan har två depåer och den korta har en depå.

Service

Två servicebilar kommer finnas under rundorna med verktyg och
vanliga reservdelar för enklare reparationer.
Servicebil 1 har telefonnummer 073‐823 73 55
Servicebil 2 har telefonnummer 073‐823 73 34

Sjukvård

Sjukvårdsmateriel medföljer servicebilarna och finns dessutom på
depåerna samt vid start/mål.

Eventuella frågor

Kansliet har telefon 0430‐126 51 eller
e‐post laholmscyklisten@gmail.com

C

A. Start/Mål/Kansli
B. Parkering
C. Camping
E. Cykelfestivalen

Adresser till GPS:en
Start/mål/kansli/parkering
Bättringsvägen 4
Campingen
Fridhemsvägen 54
Cykelfestivalen
Lagavägen 2
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