
BDO Coast 2 Coast 2014 

Kære C2C´ere 

 

 

Tusind tak for de mange positive tilkendegivelser, 

det er helt overvældende med den opbakning vi har fået fra alle sider. 

Skal – Skal ikke….. Vi gør det ski - Vi åbner igen: 

Efter den massive interesse der har været for at komme med til C2C har vi kigget på forholdene og 

besluttet at åbne for nogle flere deltagere. 

MTB 85 & 120 km: Specialister har sagt god for at ruten godt kan tage nogle flere deltagere. 

Bike & Run: Efter vi i år prøver at cyklerne først bliver ”udleveret” efter 6 km, skulle dette gerne 

forhindre flaskehalsproblemerne på Slettingenvej. 

Fredag den 14. marts klokken 14:14 bliver der åbnet for x antal MTB 85 km, MTB 120 km og Bike 

& Run, så vær kvik ved tasterne, der har været stor efterspørgelse på at få åbnet, allerede nu kan man 

gå ind og oprette sig som bruger på: www.dk-tilmeld.dk 

Deltagerbevis: 

Igen i år er deltagerbeviset et ”Coast 2 Coast armbånd” 

Husk armbåndet, for som de siger i depoterne: ”Ingen armbånd ingen småkager” 

Armbåndet kan hentes fra 1. maj i den afdeling af Arbejdernes Landsbank du har valgt  

(eller tilsendt, hvis du har valgt dette). 

Til cyklerne er der i år også et ”deltagerbevis”, nemlig et nummer der skal sættes foran på cyklen. 

Cykelnummeret finder du i kuverten sammen med armbåndet. 

Ledsagerbiler & Heppere: 

Det er altid skønt med opbakning, men sidste år var der næsten for mange ledsagerbiler,  

derfor opfordrer vi til ikke at tage ledsagerbil med, der er ”næring” nok i depoterne ;-) 

Som sagt så kan depoterne ikke servicere hepperne,  

men der er mulighed for at købe morgenmad på Palmestranden på: www.dk-tilmeld.dk   

Fotokonkurrence: 
På www.coast2coast.nu kan du se mere om vores fotokonkurrence om de bedste C2C billeder. 

 

Tilkøb & ændringer: 

På www.dk-tilmeld.dk kan du tilkøbe f.eks.: Finisher-T-Shirt, bustransport og cykeltransport. 

Har du ændringer, så er du velkommen til at skrive til c2c@has.dk 

ALT TILKØB SKAL SKE INDEN D. 1. APRIL KL.23.59  

Venlig hilsen 

Christian, Rico & Kent 
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