VestCuppen på Rulleski 2019
Hermed fremsendes datoer og steder for afvikling af VestCuppen i
2019.
Der er kommet nye aktører, som vil afvikle stævner i VestCuppen.
Det er Silkeborg Skiklub, som vil lave et stævne på Jyllandsringen.
Ebeltoft har endnu ikke fundet en dato for deres stævne, den
kommer på terminslisten så snart datoen forelægger.
1. afdeling i Faaborg, lørdag den 4. maj – med start kl. 13
Løbet afvikles som rulleskiskydning.
2. afdeling i Aarhus, onsdag, den 15. maj – med start kl. 19
3. afdeling i Vejle, onsdag, den 22. maj – med start kl. 19
4. afdeling i Odense, onsdag, den 29. maj – med start kl. 19
5. afdeling i Haderslev (Marstrup) ved HMIF Ski – lørdag, den 15. juni –
med start kl. 10,30
(DM kort i Værløse, søndag den 17. juni)
6. afdeling i Herning – HIB- , onsdag, den 26. juni – med start kl.
19
7. afdeling i Holstebro, eller Silkeborg, måske Ebeltoft lørdag den
17. august – med start kl. 11
8. afdeling i Rold Skov Skiklub/Arden, lørdag den 31. august –
med start kl. 11 – løbet afvikles som et 3 timers løb
9. afdeling Silkeborg eller Holstebro, lørdag den 14. september –

med start kl. 11

10. afdeling i Faaborg, lørdag den 21. september – med start kl. 13 afvikles som rulleskiskydning – og det er samtidig afslutning på
VestCuppen 2019
(DM lang Kongevejsløbet, den)
Startgebyr 25 kr. - børn og unge til og med det 16. år er gratis startgebyret går til fælleskassen, og det bruges til præmier i
forbindelse med afslutningsløbet.
Startgebyret betales efter hvert enkelt løb. Mobilepay kan
anvendes, der betales til Freddy Johansen i Sydbank regnr. 7059
kontonr. 1604007, eller på mobilpay 20765455
Vi har lavet en rabat ordning på startgebyret. Det betyder, at hvis
du tilmelder dig alle afdelinger med det samme, får du 4 løb gratis
og det vil sige et startgebyr på 150 kr. for hele sæsonen- Du skal
indsætte startgebyret på konto 7059 1085694 i Sydbank,
Faaborg, med dit navn som indbetaler, og sende en mail til
fjohan@faaborgvest.dk med din indbetaling.
HUSK det er vigtigt (påkrævet) for den klub som afholder det løb,
du vil deltage i, at du forhånds tilmelder dig 2 dage før løbet.
Vi forbeholder os ret til ændringer, disse eventuelle ændringer vil
fremgå af www.vestcup.dk 3 dage før løbet.
VestCuppen afvikles i fri teknik og klassisk teknik, alle rulleski typer
er tilladt.
Hvis der er rulleskøjter/inlinners, som kunne tænke sig, at løbe

med – med eller uden stave – er det også muligt.
Der løbes ca. 1 time i hver afdeling for de voksne løbere.

Til de enkelte klubber/arrangører ! Vi har løbenummer til rådighed
i stof, let løbe overtræksbluse fra nr. 1 til nr. 50, de udleveres til
den nye arrangører fra løb til løb. Der er VestCup logo på
nummerblusen.
VestCuppen er på vegne af:
Jan Fogh, Vejle Skiklub – 41429232
Kim – mail: odenseskiklub@odenseskiklub (Dorte Rønning)
Bent-Ole Østerby HMIF Ski – mail: bent-ole oesterby. com
Jens Ole Krog, HIB Herning – 29292627
Nikolaj Kolte, Holstebro Skiklub – 23250767
Knud Overgaard, Aarhus Skiklub - 21663265
Peter Sunde/Rolf Duedal – Ebeltoft Skiklub –

20630704

Mikael Jacobsen – Rold Skov Skiklub - 30237179
Lars-Erik Fruerlund – Silkeborg Skiklub - 21439911
Freddy Johansen, Faaborg Skiklub – 20765455
Vi ses på ”rullerne” i VestCuppen 2019
Nikolaj Kolte og Freddy Johansen

