En forårsdag i Thy 2017
Infobrev til alle deltagere og tilskuere

Tiden nærmer sig søndag den 9. april, hvor årets ”En forårsdag i Thy” løber af stablen.
I dette info brev får I alle praktiske oplysninger omkring afviklingen af løbet. I bedes læse denne skrivelse grundigt
igennem.
Start- og målområdet:
Start- og målområde er på Lerpyttervej ved Thy Hallens parkeringsplads. Hold venligst pladsen foran hallen fri,
da der er andre brugere af hallen samme dag. Der er masser af parkeringsmuligheder ved handelsskolen (EUC) og
Lerpytter stadion.
Herunder kan I se start- og målområdet. Vi afventer i skrivende stund tilladelse fra kommunen omkring ensretning
af opløbsstrækningen.
Toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter forefindes i Thy Hallen.
BEMÆRK: Man må IKKE tage sin cykel med i bad efter løbet

Der vil naturligvis også være mulighed for at tilmelde sig på dagen. Dog får man ingen forplejning efter løbet.
Kom i god tid ligemeget om du er forhåndstilmeldt eller ej. Der kan forekomme kø ved indskrivning, men vi vil gøre
hvad vi kan for at få det til at glide så problemfrit som muligt.
Der er opvarmet telt med plads til 250 personer, så kom og gør dagen til en fest.
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Indskrivning:
Som et nyt tiltag i år foregår indskrivningen i UCN’s foyer. (Se billedet nedenfor)
Bemærk det vil også være muligt at hente sit startnummer lørdag fra kl. 11-13.
Søndag morgen åbner indskrivning og eftertilmelding kl. 08.30. Indskrivning lukker kl. 12.00.
Ved indskrivning får alle udleveret en kuvert, hvori der er startnummer og chip til tidstagning.
Deltagerne på Family Walk får ikke chip på startnummeret.

Starttider:
Vi har i år ændret lidt på starttiderne, så vi får flere i mål samtidigt.
Starttiderne er som følger:

Motionscykelløb
105 km cykling: 10:00
75 km cykling:
10:30
30 km cykling:
11:30

Motionsløb
21 km løb: 		
11:00
Duathlon: 		
11:00
11 km løb: 		
12:00
6 km løb: 		
12:00

Family Walk
11 km: 		
10:15
6 km: 		
11:05

En forårsdag i Thy 2017
Infobrev til alle deltagere og tilskuere
Tidtagning:
I kuverten vil der til løberne være et startnummer, som skal påføres på maven med de medfølgende sikkerhedsnåle.
Tidtagningschippen for løberne er en engangschip, og er påmonteret selve nummeret.
For cykelrytterne skal chippen monteres på HØJRE side af hjelmen
og startnummer monteres på ryggen.
Se guide til montering af cykelchip på billedet til højre.
For Duatleterne skal man have chip på maven, da de skal løbe over målstregen.

Opløbsstrækningen:
For at højne sikkerheden på opløbsstrækningen har vi opdelt det i sluser, som kan ses nedenfor. Vi afventer en
godkendelse fra kommunen om at ensrette vejen i løbsretningen i tidrummet 12.30-15.00. Vi håber den dumper
ind i indbakken inden på søndag,
Duathleter skal efter cykelturen løbe med cykel på fortovet i venstre side af vejen ind i skiftezonen. De skal ligeledes
løbe over målstregen når de starter ud på cykelturen. Følg instrukser fra officials.
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Ruter / Skiltning:
Cykelruterne er markeret med gule pile, samt større skilte hvor de forskellige distancer deles op. Pilene man skal
holde øje med på cykelruterne er:

30 km./Duathlon			75 km.				100 km.

Løberuterne er markeret med nedenstående pile. Pilene man skal holde øje med på løberuterne er:

6 km./Duathlon			11 km.				21 km.

Alle løberuter vil også være markeret med små orange flag, samt rød/hvid markeringsbånd.

Ud over ovenstående markeringer vil der på vejen være sprayet pile og distance. Se nedenstående eksempler.

Vi opfordrer til at kigge ruten igennem inden søndag.
Rutekort for alle distancer kan findes på: www.enforaarsdagithy.dk

En forårsdag i Thy 2017
Infobrev til alle deltagere og tilskuere

Livetracking:
Hvis du som deltagende atlet ønsker at venner, bekendte skal kunne se præcis hvor langt du er på ruten, kan du
hente ”Sportstiming Live” appen fra App Store eller Google Play.
Du kan frit vælge at start og stoppe tracking før eventet starter, eller under. Trackingen har ingen indflydelse på
din tid eller andet, og bruges udelukkende til at vise din nuværende position på ruten.
Hvis du ønsker at bruge tracking-funktionen, sørg da for at have rigeligt med strøm på din mobiltelefon, da GPS
tager en del strøm, især for længerevarende events.
Sådan gør du: Inde i appen, trykkes på menu-ikonet øverst venstre, og der vælges ”Tracking”. Ved at trykke på
”Start tracking” spørges der efter hvilket event det drejer sig om, og derefter bedes om dit startnummer. Du bedes
herefter af appen bekræfte, at det er dit navn, og du accepterer herved, at det er dig selv du aktiverer tracking for.
Depoter:
Der er depoter på alle ruter. Her vil der være væske, frugt, kiks/chokoladebarer mm.
Al affald skal medbringes til næste depot eller til mål. Det er vigtigt for at vi efterlader naturen ren, da vi gerne ser
løbet afviklet i mange år fremover.
På alle cykeldistancer vil der være ”masterstart” de første 2 km., hvor hastigheden vil være max 25 km/t.
På løberuterne vil der være en ”kanin” på MTB, som cykler forrest på 21 og 11 km.
Der kører også 2 mand på MTB bagerst på 21 km. løb.
Forplejning:
Der vil til de første ca. 400 deltagere være gratis rundstykker og kaffe i teltet.
Efter løbet vil der være sandwich til alle forhåndstilmeldte. I teltet er der mulighed for at købe pølser, øl, vand.
Sikkerhed:
Medbring mobiltelefon med App 112 installeret og sygesikringsbevis.
Hvis der sker uheld og der er tale om en nødsituation gives passende førstehjælp, og der sørges for at tilkalde
hjælp via 112, nærmeste depot eller anden civilisation!
Vores nødtelefon er: 51621341. Gem nummeret på jeres telefon inden start.
Løbsreglement:
•
•
•
•
•
•

Du deltager på eget ansvar
Færdselsreglerne skal overholdes
Tag hensyn til andre trafikanter
Hjelm påkrævet (på cykel)
Ingen tristyr (på cykel)
For løbere og deltagere på Family Walk opfordres alle til at holde til højre så bagfrakommende kan overhale

Inden start står Hedens Cykler til rådighed til mindre reparationer og justeringer.
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Eftertilmelding:
Det er naturligvis muligt at tilmelde sig på dagen.
Følgende priser vil være gældende. Vi modtager kontanter eller mobilepay.

Tidsplan for dagen:

Cykeldistancer:
105 km - 200 kr | 75 km - 150 kr | 30 km - 100 kr
Løbedistancer:
21 km - 150 kr | 11 km - 75 kr | 6 km - 50 kr
Duathlon:
6 km / 30 km / 6 km - 150 kr
Family Walk:
11 km og 6 km - 50 kr.

Indskrivning / udlevering af startnumre
Start 105 km. cykel
Start 11 km. Family Walk
Start 75 km. cykel
Start halvmarathon (21,1 km.)
Start Duathlon
Start 6 km. Family Walk
Start 30 km. cykel
Start 11 km. løb
Start 6 km. løb
Opvisning ved Thyfitness
Overrækkelse af gavekort fra Hedens Cykler og sportsur i teltet
Præmieoverrækkelse: 30 km., 21,1 km., 11 km. & 6 km.
Opvisning ved Thyfitness
Præmieoverrækkelse: 105 km. 75 km. & Duathlon
Tak for i dag - Tidtagning lukker
Pladsen lukker

08:30 - 12:00
10:00
10:15
10:30
11:00
11:00
11:05
11:30
12:00
12:00
12:45
12:55
13:00
13:15
13:30
15:00
15:30

Sponsorer:
Tusind tak til alle vores sponsorer! De støtter os, jer og gør En forårsdag i Thy lige den tand federe! Så støt dem.
Se alle vores sponsorer på næste side.
Vi ses i weekenden - glæd jer - det gør vi!
På vegne af En forårsdag i Thy
Løbsledelsen
Michael Nymann, Martin Krusell,
Flemming Aa Bagger og Jacob Østerby Pedersen
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