
 

 

 

Roskilde BMX glæder sig over at kunne invitere til Carsteamwash Cup afd. 3. & 4.  

Da løbet falder sammen med Kristi Himmelfarts ferien, har vi sørget for at man kan få 

adgang til campingområdet allerede fra torsdag den 25. maj.  

Det giver også mulighed for at deltage i træningsløbet torsdag den 25. maj i Køge. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen i Roskilde.  

 

På vegne af Roskilde BMX 

 

Martin G. Aggergaard 

Formand 

Programmet for weekenden 



 

Lørdag  Søndag  

10:30-10:45 Officials møde 09:15-09:20 Officials møde 
10:45-11:00 Holdledermøde 09:20-09:25 Holdledermøde 
11:00-11:45 Træning Blok I 09:30-10:00 Træning Blok I 
11:45-12:30 Træning Blok II 10:00-10:30 Træning Blok II 
12:30-12:50 Træning 8 mtr. & pro 10:30-10:50 Træning 8 mtr. & pro 
13:00- Løbsstart alle klasser 11:00- Løbsstart alle klasser 
 Kvartfinaler, 

semifinaler og finaler 

 Kvartfinaler, 

semifinaler og finaler 
 Præmieoverrækkelse 

(Eliten) 

 Præmieoverrækkelse 
(Eliten & øvrige 

klasser) 
 

 
 
 

Blok I 
Lørdag 11:00-11:45 
Søndag 9:30-10:00 

Blok II 
Lørdag 11:45-12:30 (Open pro til 12:50) 
Søndag 10:00-10:30 (Open pro til 10:50) 

Bås 1-5 Piger & Expert 6-8 år  

Bås 6-10 Piger & Expert 9-12 år   

Bås 1-5  Piger 13+ og Expert 13-16 år 

Bås 6–8  Alle cruiserklasser 

Bås 9-10  Expert 17+ og Open Pro 

 

Tilmelding 

Tilmeldning til løb skal ske via http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/ 

OBS på at tilmeldingsfristen er 23. maj 2017,   

Løbet afholdes iht. Tecnical guide – se mere her: 

http://ny.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/Technical_guide_Car_Steam_Was

h_Cup_2017.pdf 

  

http://tilmelding.cyklingdanmark.dk/
http://ny.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/Technical_guide_Car_Steam_Wash_Cup_2017.pdf
http://ny.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/Technical_guide_Car_Steam_Wash_Cup_2017.pdf


 

 

Camping 

Der vil være mulighed for at campere i nærheden af banen.  

Der er mulighed for at ankomme både torsdag og fredag.   

 

 

 

 

Forplejning 

Der vil være mulighed for at købe mad og drikke i vores kiosk på løbsdagene.  

 

Praktisk info 

OBS!!! 

Der afholdes Roskilde dyreskue samme weekend, hvorfor der forventes at 

være kø på vejen ned til banen. Kør derfor i god tid.  

Adresse/bane: Darupvej 50, 4000 Roskilde  

Parkering – det er strengt forbudt at parkere på stierne ned til banen, da disse er 

adgangsveje for ambulance m.m. se oversigtskort for hvor I kan parkere.  

Toilet/bad – det er muligt at benytte toiletter og bademuligheder i hallen, samtidig 

bliver der sat en toiletvogn op. Se oversigtskort 

Forhandlere – der vil selvfølgelig være mulighed for at få en standplads som 

forhandler. Det eneste det kræver, er at du laver en aftale med os.  

Ingen aftale – inden standplads. Kontakt os på kasserer@roskildebmx.dk eller 60 63 

69 90 hvis du ønsker en plads.   

  

Pris: 

Ankomst torsdag efter kl. 12 - 500 kr.  

Ankomst fredag efter kl. 16 – 300 kr.  

 

Bookning og betaling: 

Foregår klubvis senest 19. maj 

Mail: kasserer@roskildebmx.dk  

Konto nummer 5330 0000339959 

 

 

 

 

mailto:kasserer@roskildebmx.dk
mailto:kasserer@roskildebmx.dk


 

Samaritter - Der vil være samaritter på banen begge løbsdage – se placering på 

oversigtskort.  

Roskilde Hospital Køge Hospital 

Sygehusvej 10 Lykkebækvej 1 

4000 Roskilde 4600 Køge 

 

Træningsløb i Køge 

Banen ligger på Skolevej 8, 4600 Køge – nærmere info vil tilgå på Facebook (Dansk 

BMX race). 

Oversigtskort 

  

= Samaritter    = Parkerings område 

 = Kiosk område  = Bad toilet og omklædning 

  = Camping område  = Toiletvogne 

 = Parc Ferme   = Officials og holdleder område 

 = Forhandlerområde  = BMX trails 


