
Indbydelse til: 

Kronjyllands Blik & Vvs Cup 

 
De fire klubber i det nordjyske har igen fornøjelsen at indbyde til Kronjyllands Blik & Vvs Cup, 

vores trænings-løbsserie, også kendt som ”torsdagsløb”.  

Torsdag d. 14.april 1.afdeling Hadsund BMX klub Dragon.  

. 21.april 2.afdeling Aalborg BMX klub Falcon.  

28.april 3.afdeling Storvorde BMX klub.  

Lørdag d. 30.april 4.afdeling Aars BMX klub Lynet.  
 
Bemærk at sidste afdeling køres lørdag.  
 

Tilmeldingsgebyr: 200,- kr. for alle løb, 70,- kr. pr. løb.  

Reglement for Kronjyllands Blik & Vvs Cuppen  
4. afd. er kl. 10.00, og løbsstart kl. 10.45  
1.+2.+3. afd. er kl. 18.00, og løbsstart kl. 18.45  

senest 30 min. efter mødetid !!  
 Tilmelding foretages som online tilmelding til enten hele løbet eller første afdeling. 

Tilmelding efter onlinetilmeldingen er lukket og frem til 30 min. efter mødetid skal ske til 
Holdleder. Kun 1. afd. er omfattet af Onlinetilmeldingen herefter er det gennem Holdleder. Og 
tilmelding på dagen er fortsat muligt.   

  
 

Piger: 8 og under, 9-10, 11-12, 13-14 og 15+ (inkl. elite)  
Expert: 6 og under, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16+ (inkl. elite)  

Cruiser: under 30 år, 30+ og ladies.  
Det er frivilligt at tilmelde sig i en højere aldersgruppe. Og en god chance til at få 

værdifuld modstand og køre mod andre, end ”de sædvanlige”.  

løbslisterne er hængt op, er det ikke muligt at skifte klasse.  

Piger må tilmelde sig i ekspert-klassen, med fradrag af 1 år.  

lder for alle afdelinger i denne cup, men berører ikke andre 
løb, som f.eks. landspokalen.  

klasse(r) han skønner, er sportsligt mest passende.  

 mellem flere klasser, medtager de point, der er optjent i de 
respektive klasser, til den oprindeligt tilmeldte klasse.  

 

Der præmieres i alle klasser, der har været tilmeldte kørere i, også selvom de ikke har 

været selvstændigt åbnet.  

 

 

 
 

Med sportslig hilsen, de arrangerende klubber:  

Lynet, Falcon, Dragon og Storvorde 

 


