Hej
Så er vi igen nået dertil, hvor DGI Hærvejsløbet åbner for tilmelding til Danmarks største
cykelevent, der køres lørdag 23. juni 2018.
Se mere på https://www.dgi.dk/haervejsloebet
Tilmelding åbner tirsdag 24. oktober 2017 kl. 10.00.
Du kan tilmelde dig her: https://www.sportstiming.dk/event/4984

SPAR PENGE
SPAR 200 kr. på tilmeldingsgebyret, hvis du tilmelder dig en af de tre længste distancer på
henholdsvis landevej eller MTB inden 1. januar 2018.

Nyheder
Der kommer en del nye tiltag ved løbet i 2018. Blandt de største nyheder er, at vi indfører 2
nye landevejsruter, 125 km fra Aalborg til Viborg og 70 km fra Nr. Snede til Viborg.
Det betyder, at vi nu har 5 landevejsruter og 4 MTB-ruter.

Landevejsruter 2018:
•
•
•
•
•

275 km Flensborg-Viborg
160 km Vejen-Viborg
125 km Aalborg-Viborg
70 km Nr. Snede-Viborg
45 km Funder-Viborg

MTB-ruter 2018:
•
•
•
•

165 km Jelling-Viborg – Danmarks længste MTB-løb
110 km Bryrup-Viborg
60 km Engesvang-Viborg
40 km Frederiks-Viborg

Opmærkede MTB-ruter
Som noget nyt vil ALLE MTB-ruter i 2018 være fuldt opmærkede. Det betyder, at du ikke
nødvendigvis skal bruge en GPS for at gennemføre. Vi anbefaler dog, at du fortsat
downloader ruten til din GPS.
Der er et begrænset antal pladser på landevej og MTB.

Facebook

Følg os på Facebook her: www.facebook.com/haervejsloebet

Begivenheder på Facebook
Vi har oprettet alle 9 ruter som begivenheder på vores Facebookside. I kan finde dem her:

Landevejsruter 2018:
•
•
•
•
•

275 km Flensborg-Viborg https://www.facebook.com/events/122951138359837
160 km Vejen-Viborg https://www.facebook.com/events/1443080822413194
125 km Aalborg-Viborg https://www.facebook.com/events/323032608163490
70 km Nr. Snede-Viborg https://www.facebook.com/events/175327376378738
45 km Funder-Viborg https://www.facebook.com/events/513345549016865

MTB-ruter 2018:
•
•
•
•

165 km Jelling-Viborg https://www.facebook.com/events/493868917636899
110 km Bryrup-Viborg https://www.facebook.com/events/122707775083148
60 km Engesvang-Viborg https://www.facebook.com/events/1992437297699796
40 km Frederiks-Viborg https://www.facebook.com/events/161408844445832

Mad i Viborg
Der har de seneste år været ønsker til forbedringer af madmulighederne i målområdet i
Viborg. Det forsøger vi nu at imødekomme ved at indføre en supermenu med helstegt okse
og helstegt pattegris, når I kommer i mål. Bemærk, dette er et tilkøb.

Overnatning
Vi har sammensat 2 forskellige overnatningspakker til jer. Den ene er overnatning i Viborg fra
fredag til lørdag med buskørsel til startstedet lørdag morgen. (NB. Gælder ikke for deltagere
på Flensborg-Viborg)
Den anden et 2-dages ophold i Aalborg inkl. startbillet til Aalborg-Viborg, beerwalk og meget
andet lækkert.
I kan se tilkøbsmuligheder under ”tilkøb” på hver rute.

Papuga Cykelrejser
Vi har i år indgået et partnerskab med Papuga Cykelrejser, som også vil forestå bustransport
under DGI Hærvejsløbet.
Vi ved fra deltagerevaluering, at jeres største udfordring for at deltage i DGI Hærvejsløbet er
logistik. Vi har derfor indgået et partnerskab med Papuga Cykelrejser, der vil forestå
bustransporten under DGI Hærvejsløbet.

Der kommer derfor flere afgange, så du nemmere kan komme til dit startsted enten lørdag
morgen eller aften.
http://www.papugacykelrejser.dk/

SPAR 20 % på vores lækre cykeltøj frem til 1. januar
2018
•
•
•
•

Det er DGI Hærvejsløbets eget design, og sammen med CRAFT er vi stolte af at kunne
tilbyde dig kvalitetscykeltøj.
Køb bliver tilsendt i løbet af få dage.
BEMÆRK. Vi har pt. kun herrekollektion.
Se kollektionen her: https://www.dgi.dk/haervejsloebet/cykeltoej

Ses vi?
Vi håber at se dig igen til en forhåbentlig stor cykeloplevelse lørdag 23. juni 2018.
Vi krydser fingre for flot vejr og medvind til alle.
På vegne af DGI Hærvejsløbet
Thomas Dohm
Kommunikations- & marketingansvarlig
DGI Hærvejsløbet
Thomas.dohm@dgi.dk
Tlf. 40 68 99 19
Mail-Online.dk - Større frihed med en dansk og brugervenlig email

