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X-Trail Gravel Ride præsenterer gravel cykling i Danmark. Denne form for cykling er typisk mindre 
konkurrencepræget og mere socialt anlagt. Man bliver udfordret på både teknik og fysik samt 
stimuleret med en masse smuk natur!

Tilmeld dig denne tur og oplev området i den sydlige del af Århus fra sin allersmukkeste side lørdag 
d. 22 oktober 2016. Turen er på 80-85 km. og kan køres på både gravel-, cross- og landevejscykel 
samt mountainbike. Ifht. landevejscykler anbefaler vi så store og robuste dæk som muligt. 
Vi sigter efter at køre turen med en snitfart på ca. 25km/t.

Luksusbageriet Briançon leverer kaffe og kage, Ren Kost leverer energiprodukter, Århus Bryghus 
står for øl efter turen og cykeldistributøren Lucky Machine er tovholder på det hele. Derudover vil 
Mads Christensen, tidl. prof. rytter på Saxo-Tinkoff og nu bikefitter ved Cyclo Position, være med 
under hele turen, hvor han gerne deler ud af sine erfaringer.

Der vil være mulighed for cykelvask med børste, spand og Squirt Bike Cleaner efter turen.

PROGRAM

• Kl. 9:00 møde til kaffe og et stykke brød hos Lucky Machine, Gunnar Clausens Vej 26A, 8260 Viby J
• Kl. 10:00  afgang ud på ruten, som består af grusveje, skovstier og enkelte asfaltstykker  
  Undervejs vil vi give den gas på udvalgte sektioner

• Halvvejs kaffestop, med forplejning

Efter turen vil der være øl og pølser på grillen til alle deltagere. Der vil ligeledes være mulighed for 
at benytte sig af gode tilbud fra cykelbutikken Lindbergsport på dagen.

TILMELDING

Tilmelding foregår ved at skrive en mail til info@cycloposition.dk, hvorefter man modtager en mail 
med betalingsinfo. Tilmelding bliver først registreret, når betaling er gennemført. NB: Der er deltager 
maksimum på 50 ryttere. I tilfælde af aflysning tilbagebetales startgebyr. Det er muligt at eftertilmelde 
på dagen, hvis det maksimale deltagerantal ikke er overskredet. Pris: 50,- inkl. goodie bag.
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