Folkecykelløbet
Lolland Rundt

Nyhedsbrev februar 2022
Til alle tidligere Lolland rund deltager.
Lolland Rundt køres i 2022 den 22. til 24. juli.
Vi håber I alle er friske til igen at køre Lolland rundt i 1-2 eller 3 dage. Det har været nogle
mærkelige år, i 2020 og 2021 hvor vi måtte aflyse helt i 2020 og i 2021 kunne vi heldigvis lave
et 1 dags løb. Det var så dejlig med den kæmpe opbakning i gav os, med det store fremmøde.
Vi håber på at Danmark bliver mere normalt i år. Så vi kan lave løb igen, 1-2 eller 3 dage. Du
bestemmer hvor meget du kan.
Vi glæder os så meget i bestyrelsen til at se jer alle på de lollandske og Falsters veje.

Der er indgået et samarbejde med Sportstiming og deres elektroniske tilmeldingssystem.
Fremadrettet vil tilmelding og betaling derfor skulle indskrives via hjemmesiden og det link der
er lagt ind.
Efter tilmeldingen, kvitteres med en mail med praktiske oplysninger. Disse vil også være tilgængeligt på hjemmesiden.
For at holde udgifterne nede samt skåne miljøet, er det blevet besluttet, at vi ikke laver brochurerne, men flyers, der bliver sendt med nyhedsbrevet, og hvis du vil hjælpe os med at reklamere for Lolland Rundt, vil vi blive glade, hvis du selv trykker nogle stykker og dele ud til venner.
Alle ruter kan ligeledes downloades via hjemmesiden. Der vil dog stadig være eksemplarer tilgængeligt ved ankomst.
For grupperne vil der dog være den ændring, at de selv skal indskrive alle navne på deres deltagere samt betaling for disse elektronisk på linket ved tilmeldingen.

Lolland Rundt i 2022.
Vi bibeholder alle de tilbud, som vi havde i 2020, altså tilbud om 3 voksenruter, oplevelse rute
for børn med forældre/bedsteforældre og guidet rute lørdag. Desuden overnatning i Hal B og
plænen ved cafeteriaet efter eget valg.
Fremover skal man selv medbringe madras eller liggeunderlag, da vores gamle madrasser er meget slidte og uhygiejniske.
Desværre er det ikke længere muligt at overnatte på Ellekildeskolen.
Kommer du torsdag aften, er der mulighed for tilkøb af dagens ret til Kr.80.Ekstra overnatning torsdag til 50 kr. og morgenmad fredag 70 kr.
Bestilles sammen med resten af turen.

Prisen for 3 dage: fra fredag kl. 0900 til søndag kl. 1400 med overnatning og fuld forplejning
koster Kr. 970.- i 2022.
Prisen for 1 dag: med frokost koster 200 kr.
Se mere på vores hjemmeside www.lollandrundt.dk.

Reklame for Lolland Rundt
Vi fortsætter i år med at satse på annoncer på Facebook (del gerne) og med promovering af
løbet på Sportstimings landsdækkende hjemmeside som vi håber, vil flere interesserede til løbet
Der vil naturligvis stadig være trykte flyers tilgængeligt og er du interesseret i at hjælpe os med
at lægge flyers på relevante steder, sender vi dig gerne det antal Flyers, du har brug for. Henvend dig evt. til kontakt@lollandrundt.dk.
Husk at der kan købes gavekort til Lolland Rundt. Se mere på www.lollandrundt.dk.
Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, så sen d venligst e-mail til kontakt@lollandrundt.dk.

Med venlig hilsen
"Lolland Rundt"

