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Hele	  Danmarks	  Cykelfest	  –	  Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  Kolding	  udvider	  med	  
børneløb	  for	  de	  yngste	  	  
	  
Den	  12.	  august	  2017	  kommer	  Danmarks	  mest	  unikke	  motionscykelløb	  til	  Kolding,	  når	  byen	  lægger	  
gader	  og	  veje	  til	  cyklingens	  svar	  på	  løbernes	  DHL-‐Stafet	  –	  Cykelstafetten.	  
	  
Cykelstafettens	  Børneløb	  
	  
Cykelstafetten	  Spar	  Nord´s	  lokale	  partner	  Kolding	  Bicycle	  Club	  arrangerer	  et	  børnecykelløb	  
(medaljeløb)	  for	  de	  yngste	  og	  ALLE	  kan	  være	  med.	  	  
	  
Kom	  på	  din	  egen	  cykel	  –	  ny	  eller	  gammel.	  Der	  bliver	  afholdt	  en	  række	  små	  sjove	  løb	  i	  alle	  
aldersklasser,	  alle	  får	  en	  medalje	  for	  velgennemført	  cykling.	  Der	  vil	  også	  være	  medlemmer	  fra	  KBC	  
der	  kan	  svare	  på	  spørgsmål,	  om	  det	  at	  være	  medlem	  af	  en	  cykelklub	  og	  glæden	  ved	  at	  være	  
sammen	  med	  andre	  unge,	  på	  en	  sund	  og	  sjov	  måde.	  
	  
Formand	  for	  Kolding	  Bicycle	  Klub	  Johnny	  Poulsen:	  ”Det	  er	  helt	  unikt,	  at	  vi	  i	  samarbejde	  med	  
Cykelstafetten	  kan	  tilbyde	  alle	  Koldings	  børn,	  at	  cykle	  på	  en	  afspærret	  og	  bilfri	  rundstrækning	  i	  
hjertet	  af	  Kolding.	  Der	  findes	  nok	  ingen	  bedre	  måde,	  at	  vise	  børn	  og	  forældre	  hvor	  fantastisk	  det	  er	  
at	  cykle”.	  
	  
Børnecykelløbet	  afvikles	  på	  en	  2	  km.	  rundstrækning	  rundt	  om	  Slotssøen	  i	  hjertet	  af	  Kolding	  med	  
udgangspunkt	  i	  Borch	  Gård/Bredgade.	  	  
	  
Gorm	  Baagøe	  Andersen	  (Trafikplanlægger	  Kolding	  Kommune):	  ”Vi	  håber,	  at	  rigtig	  mange	  forældre	  
vil	  give	  deres	  børn	  den	  unikke	  oplevelse,	  at	  cykle	  rundt	  i	  vores	  skønne	  by	  på	  en	  bilfri	  rundstrækning.	  
Vi	  får	  ikke	  en	  bedre	  event	  til	  fremme	  af	  cyklingen	  i	  Kolding”	  
	  
Rundstrækningen	  vil	  være	  bilfri	  og	  beskyttet	  så	  man	  kan	  roligt	  lade	  sine	  børn	  få	  denne	  unikke	  
oplevelse.	  
	  
Alle	  børn	  i	  alderen	  9-‐16	  år	  kan	  deltage.	  
	  
Børneløbet	  finder	  sted	  lørdag	  d.	  12.	  August	  i	  tidsrummet	  kl.11	  –	  12.30	  
	  
Der	  er	  ingen	  tilmelding	  –	  du	  møder	  bare	  op	  i	  Borchs	  Gård	  senest	  10.30	  hvor	  der	  vil	  være	  
indskrivning.	  	  
	  
Medbringdin	  egen	  cykel	  og	  hjelm	  naturligvis.	  	  
	  
Tag	  gerne	  dine	  venner	  med.	  	  
	  
For	  flere	  informationer	  besøg	  venligst	  www.cykelstafetten.com	  
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For	  yderligere	  informationer	  kontakt	  venligst:	  
	  
Kolding	  Bicycle	  Club	  (Formand)	  
Johnny	  Poulsen:	  Tlf.	  30	  20	  28	  51/Mail:	  johnnypoulsen77@gmail.com	  	  
	  
Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  Kolding	  
Henrik	  Kirk:	  Tlf.	  27	  26	  87	  65/mail:	  henrik.andersen@cykelstafetten.com	  
	  
Kolding	  Kommune	  (Trafikplanlægger,	  Bygningsdesigner	  
Gorm	  Baagøe	  Andersen:	  Tlf.	  20	  27	  52	  43/mail:	  goan@kolding.dk	  
	  
	  
Fakta	  om	  Cykelstafetten	  Spar	  Nord	  Kolding	  

• Cykelstafetten	  Kolding	  afholdes	  lørdag	  d.	  12	  august	  2017	  
• Arrangeres	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  Kolding	  Bicycle	  Club	  og	  Rigspolitiets	  Idrætsforening	  
• Der	  køres	  i	  hold	  á	  3	  personer	  (K/Mix/M)	  
• Løbet	  varer	  4	  timer	  og	  deltagerne	  skal	  minimum	  køre	  én	  omgang	  hver	  
• Hjemmeside:	  www.cykelstafetten.com	  
• Facebook:	  https://www.facebook.com/vmstafetten/	  
• Youtube	  kanal:	  https://www.youtube.com/channel/UCUtUMUOPJDL4RLJXDghXzRQ	  
• Om	  arrangørerne:	  http://cykelstafetten.com/re-‐sportevent-‐group/	  

	  
	  	  
	  
	  


