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Lolland Rundt for 35. gang i 2017
Lolland Rundt er nu planlagt i alle detaljer. Brochurer udsendes i den sidste uge i april, men det er allerede
nu muligt at tilmelde sig via vores hjemmeside www.lollandrundt.dk.
Lolland Rundt prøver at udsende alle brochurer digitalt (som e-mail), men vi mangler stadig nogle e-mail
adresser. Vi sender i år e-mails til godt 250 tidligere deltagere, men der er desuden 126 personer, som vi ikke
har e-mail adresse på, og derfor sender brochure til med almindeligt brev.Vi opfordrer alle til at skrive email på tilmeldingen, for vi kan spare et pænt beløb på porto.
Lolland Rundt køres i år den 21. – 23. juli. Priserne er uændrede i forhold til 2016.
Lolland Rundt køres i år for 35. gang, men vi har valgt ikke at gøre noget særligt ud af jubilæet. Vi venter, til
vi fylder 40.

Frivillige hjælpere i 2017
Lolland Brandvæsen bistår ikke længere med frivillige hjælpere under Lolland Rundt. Men alligevel vil det
være de samme frivillige, der hjælper os. De frivillige synes nemlig så godt om Lolland Rundt og dets mange glade deltagere, at de har valgt at hjælpe alligevel. De vil i år kunne kendes på en gul T-shirts med påskriften Service og Lolland Rundt.
I 2017 vil der blive lejet varebiler fra Skotte Biler i Sakskøbing til brug på rastepladserne i stedet for Brandvæsenets biler.
En konsekvens af ændringen bliver, at der ikke længere vil være nattevagter i Sakskøbing Sportscenters hal
B. Der er igen i år mulighed for at vælge mellem at sove i hallen eller på Ellekildeskolen. Dermed bliver der
så få overnattende i hallen, at bestyrelsen ikke har fundet behov for en nattevagt.

Mobile Pay
Det bliver i år muligt at betale via Mobile Pay, både når det gælder undtagelsesvis betaling af deltagergebyr
ved ankomst, ekstra spisebilletter, og indkøb ved servicevogne på rastepladserne. Vi beder dog om, at betaling af deltagergebyr som hidtil betales ved kontooverførsel senest en uge før Lolland Rundt starter.

Rastepladstider
Vi har i år revideret rastepladsernes åbningstider. Det har næsten altid været sådan, at rigtig mange er kommet frem til rastepladserne, før de er åbne. I år har bestyrelsen udvidet åbningstiderne og har vedtaget nogle
forventninger til deltagerne vedrørende rastepladsernes åbningstider.
Vi forventer, at deltagere holder 10 minutters pause på rastepladserne, 30 minutter ved middagsrasten, og at
alle kører med følgende gennemsnitlige hastigheder.
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Grøn rute: mindst 13 km/t og højst 24 km/t
Røde rute: 16 km/t og højst 30 km/t
Blå rute: De ekstra kilometer i forhold til rød rute køres så hurtigt, at man kan nå rastepladserne i de
åbningstider, der er fastsat i forhold til rød rute.

Overholdes de forventninger, vil alle møde åbne rastepladser. Kører nogen hurtigere eller holder kortere
pauser, kan rastepladserne ikke forventes at være åbne ved ankomst.

Eventyrruten kører med bus
Igen i år kommer Eventyrruten til at spise frokost lørdag i Nysted sammen med de voksne deltagere. Alle
kører selv til Nysted, men derfra og til Eventyrrutens næste startsted, som er Døllefjelde kirke, kører Hemmingsens Busser igen i år for deltagerne på Eventyrruten.

Cykelsmed på ruten
Igen i år kører cykelsmede fra Skotte Cykler i Sakskøbing med ud på ruten for at servicere deltagerne. Betalingen for reparationer er som i forretningen i Sakskøbing (ingen tillæg for kørsel m.v.).

Taler ved åbningen af Lolland Rundt i 2017
Taleren ved start fredag kl. 0900 bliver i år borgmester John Brædder, Guldborgsund kommune.

Læs mere om nyheder vedrørende Lolland Rundt 2017 på vores hjemmeside, www.lollandrundt.dk.
Husk at der kan købes gavekort til Lolland Rundt.
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så send venligst e-mail til kontakt@lollandrundt.dk.

Med venlig hilsen

"Lolland Rundt"

