Så er startskuddet til 2019’s helt store
begivenhed sat i gang!!!:

Hej Alle,
Så er der åbent for tilmelding til 2019’s store begivenhed Claude Criquielion”, som finder
sted:
Lørdag den 31. august i La Roche i Belgien

I kan vælge mellem to ruter: 100 km med ca. 1300 højdemeter og en 170 km rute med ca.
3300 højdemeter.
Uanset rutevalg lover jeg igen i år solskin og medvind!

Transport
Inden vi går til tilmeldingen, så er det altafgørende for turen at vi kan få biler nok til turen! I
forhold til de forhånds tilkendegivelser jeg har fået, forventer jeg en rekord stor tilmelding i
år!
Så I må rigtig gerne byde ind med om I kan lægge bil til. I får naturligvis dækket både
benzin udgifter/færgeudgifter.
Jeg lægger selv bil til, og så tænker jeg at vi arbejder på et få en varevogn til cyklerne,
alternativt bliver det traileren.
Men skriv endeligt til mig, når I tilmelder jer - om I kan lægge bil til.

Tilmelding og pris:
Vi har som noget nyt sat tilmeldingsfristen til den 21. december 2018 og betalingsfristen til
den 3 Januar 2019. Prisen for hele turen sætter vi til kr. 3.000- uændret fra sidste år.
I prisen er indeholdt overnatning fra onsdag til søndag i dobbeltværelse eller lejlighed +
morgenmad, tilmelding til cykelløbet, færgebillet, og benzin. Hvis økonomien er lige så
god som sidste år, så bliver der også råd til aftensmad og lidt drikkelse de fleste dage.

Første rate betales med kr. 1.500 den 3. januar 2019, helst via mobile Pay tlf. 22 65 76 22
(husk navn i tekstfeltet) eller alternativt til reg. nr. 9888-294107 (Sparekassen Sjælland).
Husk at skrive jeres navn i tekstfeltet og efterfølgende sende mig en mail på, at I har
indsat beløbet. Den sidste rater på kr. 1.500,- betales den 1. juni 2019.

Afgang og hjemkomst:
Onsdag den 28. august fra Pedersholm klokken 6.00 om morgenen, og så forventer vi, at
vi er på hotellet senest klokken 18.00 til spisning.
Det giver os to træningsdage i det ”Belgiske bjerge” hvilket har været et ønske, specielt for
dem som skal køre 100 km ruten.
Vi tager fra La Roche søndag den 1. september efter morgenmad og forventer at være i
Frederikssund ca. klokken 20.00 om aftenen.
Hotel:
Booker vi umiddelbart efter jeres tilmelding den 21 december – der har været meget pres
på hotellerne de sidste år – så det er en nødvendighed at være tidligt ude.
Det bliver forhåbentlig hotellejlighederne på La Roche Floreal (det med tårnene) som vi
booker os ind på.
Og så er det bare at komme i gang med at træne bakker!

Vi ses til Claude Criquelion Velomediane 2019 !!

Gerdt Daugaard,
Mobil nr. 22 65 76 22
E-mail: daugaardgerdt@gmail.com

