Tilmeld dig til

MOTION 6-DAGEN
eller den halve distance
Motionsløb på cykel
Laholm 22-28 juli 2018

Arrangør: Laholmscyklisten CK

Oplevelser på cykel!

Etaperne

Som deltager vil du opleve at landskabet
variere meget fra den ene til den anden etape.
Du kommer til at opleve alt fra det åbne landskab, over enge langs havet, til de store skove
i øst. Du vil opleve Hallandsåsen med sin storslåede udsigt og skarpe stigninger

SØNDAG – Hallänningen – ca 142 km alt. 66 km
En flad etape, dog med et par gode bakker
undervejs. Cirka 1105 højdemeter.

Alle etaper er godt afmærket med pile. Der
er ingen tidtagning og ingen tid for hvornår
du skal være mål. Som deltager kan du kører
i dit helt eget tempo. Nogen kører temmelig
hurtigt mens andre bruger meget tid og
virkeligt nyder livet.

TIRSDAG – Skåningen – ca 133 km

MANDAG – Smålänningen – ca 144 km
En flad etape. Cirka 1112 højdemeter.
En flad etape. Cirka 981 højdemeter.

TORSDAG – Bergsetappen – ca 119 km alt. 77 km
Etape med stigninger. Cirka 1262 højdemeter.

FREDAG – Bjärerunden – ca 116 km

Etape med lidt stigning. Cirka 1071 højdemeter.

LØRDAG – Sydhalland rundt – ca 92 km
Flad etape med 2 små stigninger.
Cirka 748 højdemeter.

Tilmelding inden 31. januar 2018
Hele løbet = 1400 svenske kr.
3 etaper efter eget valg = 850 svenske kr.
1 etape efter eget valg = 350 svenske kr.
Tilmelding 1. februar - 30. juni 2018
Hele løbet = 1600 svenske kr.
3 etaper efter eget valg = 1000 svenske kr.
1 etape efter eget valg = 400 svenske kr.

Løbet starter og ender samme sted hver dag.
På hver etape er der 3 depoter, dog kun 2 på
den sidste dag. Ved depoterne kan du få lidt
let at spise og drikke. På dagens andet depot
er der dog lidt ekstra – nemlig pandekager.
I målområdet får du hver dag en ”pastabillet”,
som du senere kan bytte til en varm pastaret.

Tilmelding efter 1. juli 2018
Hele løbet = 1800 svenske kr.
3 etaper efter eget valg = 1000 svenske kr.
1 etape efter eget valg = 400 svenske kr.
Overnatning
Du kan overnatte i telt eller campingvogn på
en sportsplads 4 km fra start-/målområdet.
Der er mulighed for at få tilsluttet strøm, og i
klubhuset er der adgang til vaskemaskine,
bad, toilet, køkken og fælles opholdsstue.
Overnatning koster 200 svenske kr. om dagen
med strøm og 100 svenske kr. uden strøm.
Hvis du foretrækker at bo på vandrehjem eller
hotel, er der også mulighed for det
www.visitlaholm.se.

Se mere på hjemmesiden
www.laholmscyklisten.nu
Eller på www.facebook.com/motions6dagars
Arrangør: Laholmscyklisten CK
laholmscyklisten@gmail.com

Tilmeld hele familien til

SYDHALLAND RUNDT
lørdagen den 28 juli 2018

Motionsløb for hele familien. Cykel alene eller i folk, vælg kort eller lang tur.

Et liv tæt ved havet

Laholm har smukke åbne landskaber, hav, skov og Hallandsåsen. Her er livskvalitet, uanset
om vi er midt i byen, på kysten eller på landet. Alt er tæt på. Lige så populær som den længste
svenske sandstrand er om sommeren, er skiløb på ”de sydlige svenske alper” om vinteren.
Træningslejr eller
cykelferie

Gode overnatning
muligheder

I Laholm er der alle mulighed
for, at din cykel eventyr bliver
til virkelighed. Vi vil med mange
fine ruter kombineret med god
indkvartering og god mad skaber
en succesfuld oplevelse for dig.
De små og skoven omkring
Laholm og Hallandsåsen giver
nogle fantastiske cykeloplevelser.
Der er gode veje til lange dejlige
ture på landevejen. Der går sti
langs stranden. Hallandsåsen er
god til spændende bakke
træning. Der findes også en cykel
park med downhill og gode spor.
Laholm er en hyggelig købstad
tæt ved havet og stranden, hvor
der tid til afslapning.

I Laholm, kan du vælge alt fra
centrale hoteller over vandrehjem til hytter, hvor
forplejningen er op til en selv.
Alle cykellister er meget
velkommen og der tilbydes en
service skræddersyet efter dine
ønsker.

God mad
I Laholm er der god landbrugsjord, som frembringer de
bedste lokale råvarer. Her er
noget for enhver smag.

Forspring!
Start din tur til Laholm allerede
på sofaen derhjemme. Med
visitlaholm.se kan du opleve
hele Laholm.

Du kan blive godt forberedt
og opdage alle de særlige
steder der er vær at stoppe
op ved længe før du kommer
der til.

Let at komme hertil

Laholm ligger på E6 / E20,
og der er en jernbanestation
betjenes af Øresund tog, hvor
du kan tage din cykel med.
Der er to lufthavne i nærheden,
de ligger i Halmstad og
Ängelholm. Vi hjælper dig med
oplysninger om andre aktiviteter,
hvis du ønsker at tage en pause
fra cykling.

Kontakta Laholms kommun, tfn +46 430 150 00. www.visitlaholm.se destination@laholm.se

