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Coast2Coast2Coast 2018. 

 
 
Har den glæde at kunne arrangere turen endnu engang. 
 

Dato:    Lørdag 26. maj 2018 
Afgang:  Odder 05:00, klubhuset 
Frokost:        Hvide Sande, 12–13:00 (forventet) 
Hjemkomst:  Odder, inden 21:00 (forventet) 
 

Tilmeld på Doodle inden onsdag 23. maj 2018 (men ingen grund til at vente så længe)! 
 
Jeg er kaptajn på turen og vil efter bedste evne prøve at give alle deltagere en god oplevelse. 
Det er vigtigt at I fortæller, hvis der er noget I ønsker ændret under turen, tænker på hastighed, føringer, 
køremåde mm.  
Hastigheden tilpasses, der ventes, der samles op, der trækkes/skubbes og opmuntres. 
Det er en selvfølge at færdselsreglerne overholdes og at vi passer på hinanden. 
 
Turen er både udfordrende og afvekslende med bakker, søer, skove, plantager, hede, klitter, modvind og 
medvind og ja de fleste vil endda opleve ømme ben og bag. 
 
Der køres fra klubhuset via Norsminde, Solbjerg, Ejer Bavnehøj, Vrads, Fjelstervang, Spjald og rundt om 
Ringkøbing Fjord med frokoststop i Hvide Sande. Retur til Odder via Skjern, Kibæk, Tjørring og Horsens. Det 
bliver en lørdag hvor der skal cykles ca. 384 km. 
 
For at kunne komme rundt i de lyse timer, skal der sadles op ved solopgang og afhængig af vind, vejr, 
punktering, pauser og os, skulle vi kunne være retur inden solnedgang (sol op 04:49 og sol ned 21:45). 
Der køres mest på små veje; men dog også på nogle trafikerede veje. 
Der vil blive mulighed for at øve/afprøve alle kørediscipliner (en og en, to og to, rulleskift, hold, spurt mm). 
 
Der holdes pauser/tankes op når behov (kirker, købmænd, kiosk og lignende), derudover er der 
planlagt/aftalt: 
 

 Km 0  0500 Klubhus. 

 Km 82      (82 km) 0730-0800 Morgenmad (kaffe, rundstykke, wienerbrød ..), Vrads Sande. 

 Km 127   (45 km) 0930-1000 Formiddag, kaffe og bolle, Fjelstervang. 

 Km 195   (68 km) 1200-1300 Frokost, Hvide Sande, (http://www.cafemarina.dk/). 
 Km 274   (79 km) 1530-1600 Eftermiddag, kaffe og kage, Kibæk. 

 Km 330   (56 km) 1800-1830 Cafestop, Tørring. 

 Km 384   (54 km)  2030 Klubhus. 
 
Jeg sørger for at morgenmaden, formiddag- og eftermiddagskaffen er klar (udgifter deles). 
Frokosten i Hvide Sande bestiller jeg, så den kan være klar ved ankomst, I vælger mellem MarinaBurger 
(135 Kr) eller Stjerneskud (148 Kr) ved tilmelding i Doodle. 
 
Glæder mig, det bliver helt sikkert en god tur. 
HUSK tøj efter vejrudsigt samt noget energi (gel, bar eller ..) i baglommen for turen. 
 
NB.:  
Skulle turen helt usandsynligt udsættes/aflyses pga. vejret, er søndagen (27. maj 2018) reservedag. 
 
Go/no-go vil blive slået op på OCM hjemmeside og OCM Facebook samt udsendt på SMS 
(telefonnumre fra OCM hjemmeside) fredag 25. maj 2018 inden klokken 1500. 

http://www.cafemarina.dk/

