
 

 

Rødspætteløbet 2018 
Skal din klub med? 27. maj 

 
Løbet er en oplagt mulighed for at prøve kræfter 
med cykelsporten på en landevejscykel. Byens hyg-
gelige og udfordrende cykelløb har nemlig en bred 
appel til øvede såvel som nybegyndere – lige fra 
voksne til børn og familier, da der er forskellige ru-
ter med forskellige udfordringer og sværhedsgrad.  
 
LØBET AFHOLDES SØNDAG DEN 27. MAJ  
Ruterne går gennem det kuperede og smukke land-
skab sydvest for Frederikshavn. Bakkerne her er en 
udfordring i sig selv. Tag det som en test på forårets 
form! 
Der er start og mål ved Bangsbo Hovedgård i hjer-
tet af Bangsboområdet. Her er masser af andre 
ting at tage sig til. I finder museum, naturlege-
plads, dyrehave, botanisk have, ishus og restau-
rant.  
 
VI HAR LAVET OM PÅ LÆNGDEN AF RUTERNE 
Belært af tidligere års erfaringer har vi valgt at 
ændre på rutelængderne. I år vil der være føl-
gende ruter: 
Familierute på ca. 25 km. 
To øvrige ruter på 100 km og 60 km.  
100 km ruten køres som en runde på 60 km ruten 
+ en runde på en 40 km rute. 

60 km ruten er tænkt som en runde for både de 
hurtige på racercykel – men kan også køres af 
folk, der bare har lyst til en tur i den smukke land-
skab. Se ruterne på www.nbc.cykling.nu 
Se stemningsbilleder fra 2017 KLIK HER 
 
SÆRTILBUD TIL CYKELKLUBBER  
Pris for tilmelding til løbet er 150 kr. pr. person - 
denne pris inkluderer en sandwich efter løbet.  
Tilmelding på www.sportstiming.dk 

 
Ved samlet tilmelding, på over 20 personer er pri-
sen kun 120 kr.  
Kan din klub samle 20 personer, bedes en repræ-
sentant fra klubben tage fat i undertegnede for 
samlet tilmelding.  
 
I kan læse mere om løbet på www.nbc.cykling.nu 
eller på facebook/roedspaetteloebet.  
Vi glæder os til at tage imod jer, og nyde en god dag 
i motionens, hyggens og racercyklens tegn. 

 
På vegne af NBC bestyrelse  
Hanne Lauritsen, M: 2948 6174 
hanne.lauritsen20@gmail.com 
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