
Ringvejen

Vandkraftsøen

Folkepaken

TVmidtvest

Start/Mål
Skift

Skift

Cykling - 650m (alle)

Løb - 350m (væbnere og opefter)

Kanosejllads - 250m  (væbnere og opefter)

Bøje

Mange små beløb = et stort resultat
FDF Holstebro 1. kreds afholder cykelrally mandag d. 7. sep-
tember kl. 17.00 – 19.00. Arrangementet foregår i Folkepar-
ken ved TV midtvest.

Det er 21. gang vi afholder vores cykelrally, og det har ud-
viklet sig til en rigtig festlig aften, som samtidig er en af de 
største indtægtskilder for kredsen.

Det vigtigste er, at alle fra kredsen deltager
– for mange cyklister + mange omgange + mange sponso-
rer, som giver et lille beløb pr. omgang = Et stort resultat.

Puslinge, tumlinge og pilte
En omgang består af 650m cykling 
- vi regner med ca. 10 - 30 omgange pr. deltager

Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer
En omgang består skiftevis af én af følgende disipliner. 
-650m cykling, 350m løb eller 250m kanosejlads. 
- vi forventer  ca. 15 - 30 omgange pr. deltager

Vi håber, du vil være med til årets cykelrally og vedlægger 
derfor en sponsorliste, som du nu har nogle uger til at få 
udfyldt.

Du kan spørge om sponsorater hos dine forældre, familie, 
naboer, venner og måske på dine forældres arbejde eller 
hos andre virksomheder i byen. - Medbring din udfyldte 
sponsorseddel til selve cykelrallyet. 

God fornøjelse med indsamlingen af sponsorer.

Der vil også være præmier til de der cykler længst for hver 
aldersklasse, og den der cykler flest penge ind. – vi glæder 
os til at se dig og dine forældre.

Dine sponsorere er selvfølgelig også velkomne til at kigge 
på

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for FDF Holstebro 1. kreds

CYKELRALLY 2020
- OGSÅ MED LØB OG KANOSEJLLADS 



SPONSORLISTE  cyklist nr. _____
Ja, jeg vil gerne sponsore <<Fornavn>> med følgende beløb pr. omgang til fordel for FDF holstebro 1. 
kreds (kun hele kroner) ved årets cykelrally, mandag d. 7. september 2020. - se ruten på den anden side.

Det er også muligt at sponsere et fast beløb uafhængigt af hvor langt der bliver kørt, men det bliver 
bare lidt sjovere at give den gas på cyklen, når det sponserede beløb afhænger direkte af indsatsen.

Sponsor Navn Kr. pr. omgang Evt. fast beløb FDF notering


