
BDO Coast 2 Coast 2014 

Kære C2C-deltagere 

Først respekt til jer der trodsede vind og vejr ved vinterudgaven, 

 fantastisk med et løb hvor alle med rette føler sig som vindere. 

Tilmeldingen til BDO Coast 2 Coast 2014 åbner lørdag d. 8. februar kl. 12.00 fra vores stand ved  

Arena Sportsfestival i Frederikshavn, mød os der til en hyggelig snak. 

Men fortvivl ikke hvis ikke du har mulighed for at møde op i Frederikshavn,  

vi åbner også for salg af start nr online, det sker via et link på forsiden af vores nye hjemmeside 

 www.coast2coast.nu eller www.dk-tilmeld.dk 

Tilmeld dig et af følgende løb på vores stand i weekenden 8-9. februar og deltag i lodtrækningen om fede præmier.  

 Coast 2 Coast D. 20-21. juni 

 Strandby Karrusel Løb´s 7 ½ Marathon & 7 Dage D. 11-17. maj 

 Strandby Sommerkarrusel Løb D. 23. august 

Se mere om Strandby Karrusel Løb på www.eiersted.strandby.dk 

Følgende lodtrækningspræmier er indtil videre på højkant: 

 2 x 6 mdr. abonnement til Løbemagasinet 

 2 gavekort på overnatning for 2 pers. Til Comwell Sportshotel i Rebild 

 Gavekort til Jerrys i Frederikshavn (Manden med brandbilen) 

 2 stk. ID armbånd fra GoodID.dk 

 Gavekort til Romulus Spa & Wellness ved Skallerup Seaside Resort 

 

Du kan allerede nu gå ind og registrere dine data på: www.dk-tilmelding.dk 

 

Nyheder 2014: 

Bike, Run & Run 

Mange der prøvede Bike & Run sidste år vil gerne udfordres lidt mere (dog uden at skulle løbe hele turen) til dem har vi 

i år lavet Bike, Run & Run hvor 3 personer deler en cykel,  

også her bestemmer man selv hvo ledes man deler de 50 km. 

Nu også Mountainbike  

MTB-folket kan vælge mellem 2 distancer, den korte er op ad Vestkystruten til Bunken og ned ad Østkystruten til 

Palmestranden, mens profferne på ”den lange” skal helt op til Skagen før de vender. 

 

Bike&Run får først deres cykler på Gårestrupvej 

For at undgå flaskehalsproblemer på Slettingenvej skal Bike & Run’erne løbe de første seks kilometer, cyklerne får de 

først på vejen op til julemandens depot. 

Bøgstedløbet & Skagen Odde Ultratrail 

Vi er blevet spurt til råds omkring at lave løb af Butik Køster i Astrup og Thomas Kragh Pedersen, det er vi selvfølgelig 

stolte af og vil derfor også gerne sende lidt den anden vej. Så kig forbi deres løb på DK-Tilmeld.dk  

Husk vi løber kun for sjov - Vi glæder os til at se jer 

Christian, Rico & Kent 

www.coast2coast.nu 
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