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Anmäl dig till

MOTIONS 6-DAGARS
eller HALVSEXAN

Motionslopp på cykel
Laholm 20-26 juli 2014
Arrangör: Laholmscyklisten CK

MOTIONS 6-DAGARS
Laholm 20-26 juli 2014
Ca 746 km på 6 cykeldagar och en vilodag, alt. 3 valfria etapper.
Anmälan

25-årsjubileum

Anmäl via hemsidan www.laholmscyklisten.nu eller
sätt in startavgiften på Laholmscyklistens bankgiro 940-7370. Märk talongen ”Motions 6-dagars”.
Anmälan registreras då startavgiften inkommit.

Med 2014 års upplaga av Motions 6-Dagars firar loppet 25 år. Mer information angående 25-årsjubileet
kommer att läggas upp på vår hemsida och facebooksida under våren.

Startavgiften oss tillhanda senast 30 juni

Nyhet!

Hela Motions 6-dagars
3 valfria etapper (Halvsexa)
Enskild etapp

I år inför vi en belöning till dem som genomför sitt 5,
10, 15, 20 eller 25:e hela Motions 6-Dagars. Belöningen
består av att man får en fristart till nästföljande års
upplaga av Motions 6-dagars.

1600:950:400:-

Specialpris! Ge bort en M6-start...
Betalning oss tillhanda senast 31 december.
Hela Motions 6-dagars
1400:3 valfria etapper (Halvsexa)
850:-

Efteranmälningsavgift från 1 juli
Hel- och halvsexa
200:Enskild etapp
50:Nu går det att betala med betalkorten VISA och
Mastercard när ni gör anmälan på plats.

Övernattning
Vår camping ligger 4 km från start/målområdet. Där
finns tillgång till kök, dusch och omklädningsrum samt
bastu. Uppställning tidigast lördagen.
Husvagn/tält med el
140 kr per dygn
Tält (ej el)
80 kr per dygn
Laholms Turistbyrå

tel 0430-154 50

Bokning av vår camping
Genom inbetalning på samma bankgiroblankett, märk
dessutom talongen med ”Camping”.

Återbud

Efter varje etapp lottar vi ut priser
De som fullföljt alla etapper erhåller en medalj, samt
deltar i utlottning av presentkort och fristarter. Pris
utdelning sker efter Sydhalland Runt på lör, kl 13.00.

Trafikregler
Visa hänsyn! Gällande trafikregler ska följas av alla.
Hjälmtvång enligt Svenska Cykelförbundets regler.

För familjen
På tisdagskvällen samlas cyklister, funktionärer och
familjemedlemmar som vanligt till en gemensam
trivselkväll. I år har vi tillställningen på Laholms eget
laxrökeri som ligger ut med ån Lagan. Boka in dig och
din familj samtidigt som du anmäler dig till Motions
6-Dagars. Pris: 150 kr/person, vi samlas kl 18.30. Missa
inte detta!

Upplysningar
Laholmscyklistens kansli, tel/fax 0430-126 51
Kullsgårdsvägen 20, 312 34 LAHOLM
e-post: laholmscyklisten@scf.se
hemsida: www.laholmscyklisten.nu
Eller på: www.facebook.com/motions6dagars

Anmälan är bindande, men vid sjukdom (intyg) återbetalas avgiften minus 200 kr.

Anmäl hela familjen till

SYDHALLAND RUNT
lördagen den 26 juli 2014

Motionsloppet för hela familjen. Cykla individuellt eller i lag, kort eller lång bana.

Upplevelse på cykel!

Etapperna,

Bansträckningen är mycket omväxlande. Deltagarna
får se och uppleva helt olika landskapsbilder på etapperna. Allt ifrån det öppna kulturlandskapet och
strandängarna längs havet till de milsvida skogarna
i öster, den fantastiska Hallandsåsen med sina storslagna vyer och kraftiga stigningar samt den bördiga
skånska myllan.

Söndag – Hallänningen – ca 142 km

Alla etapper är mycket väl pilade, servicebilar rullar
hela tiden under varje etapp. Rikligt med reservdelar
i bilarna sörjer för att det mesta kan åtgärdas längs
banan. Då ingen tidtagning sker eller tid för målets
indragning föreligger, cyklar varje deltagare helt i sitt
eget tempo. Vissa deltagare kör givetvis ganska hårt,
medan andra verkligen tar god tid på sig och njuter
av tillvaron. Startfältet är väldigt blandat med allt
från elit till motionär.

totalt 746 km

Kuperad och rolig cykelväg. OBS! Start kl 9.00.

Måndag – Smålänningen – ca 144 km
En sträcka som gör skäl för namnet, det gäller att hushålla med krafterna. Start kl 8.00.

Tisdag – Skåningen – ca 133 km
En plattare men ändå krävande etapp. Start kl 8.00.

Torsdag – Bergsetappen – ca 119 km
Veckans kraftprov med fem klättringar över
Hallandsåsen. Start kl 8.00.

Fredag – Bjärerundan – ca 116 km
Ett par rejäla stigningar och långa, härliga utförslöpor.
Start kl 8.00.

Lördag – Sydhalland Runt – ca 92 km
Klubbens ordinarie motionslopp avslutar en fantastisk
cykelvecka! Start kl 8.00.
Start och mål är på samma plats hela veckan,
Lagaholmsskolan. Servicebilar rullar hela tiden under
varje etapp. Under veckan finns inte mindre än sammanlagt 17 depåer längs banan. Deltagarna servas med
bullar, bananer, pannkakor, dricka och kaffe. Vid start
och mål finns det möjlighet att fylla på flaskorna och
lite lätt att fika. Cyklisterna bjuds på pasta efter alla
etapperna.

För hela familjen!
Om du är trött på att heja fram cyklande familjemedlemmar så har Laholm mer att erbjuda. Laholm som
är en liten charmig stad med kullerstensgator, fina
konstverk och små butiker kan erbjuda ångbåtstur på
Lagan, ”våffelbesök” i gamla krukmakeriet, fartfylld
gokart eller sommarrodel som exempel. Havet och
den 12 km långa sandstranden brukar alltid locka och
närheten till Halmstad och Båstad gör att det finns
något för de flesta...

Vem vill inte ha med sin egen hejarklack?!? Det är roligt för alla.
Ta med familjen och tillbringa en sommarvecka här!
Här finns mycket att göra, se och upptäcka – även för den som inte cyklar.

Välkommen till sommarsköna Laholm!

Att bo och leva nära havet

Laholm är vackra öppna landskap, hav, skog och Hallandsås. Här har vi livskvalitet oavsett
om vi bor mitt i stan, vid kusten eller på landet. Allt finns nära. Året runt har vi turister här.
Lika populär som Sveriges längsta sandstrand är på sommaren, lika populär är skidåkningen i ”de sydsvenska alperna” på vintern.

Bättre läge än
Stockholm!

Laholm ligger på Västkusten, nära kontinenten. Ett strategiskt läge för dig som
letar boende och för dig som funderar
på att etablera företag. I Laholm kan du
kombinera ett bra läge med goda kommunikationer. Med bil tar du dig lätt ut
på E6:an som för dig norrut eller söderut. Det finns dagliga tågförbindelser
mot såväl Göteborg som Köpenhamn
och två flygplatser inom en halvtimmes
räckhåll.

Företagsvänlig
kommun

Laholm är en kommun som sjuder av
företagsamhet. Varje år etablerar sig
eller startar mellan 80 och 120 nya
företag och totalt finns här drygt 2 800
bolag och enskilda firmor.

Laholms kommun vill att du som
företagare ska känna dig välkommen
och ger snabb och smidig service när
det gäller frågor som etablering, nyföretagande, utbildning och utveckling.
I Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimatet i landets kommuner placerade sig Laholm 2013 på en
mycket hedrande 6:e plats (av 290).

Många vill bo här

Havet, staden, slätten, skogen – många
har upptäckt fördelen med att bo i
Laholm. Vi erbjuder ett brett urval av
boendemiljöer och det byggs nu som
aldrig förr. I den charmiga och mysiga
staden Laholm byggs både villor och
lägenheter, bara några stenkast från
centrum. Staden är Hallands äldsta
med gammal bevarad bebyggelse, fina
kullerstensgator och med Lagan som
rinner runt de centrala delarna. Miljön

med havet in på knutarna, den långa
sandstranden och grönskan, ger det
kustnära boendet i Mellbystrand och
Skummeslövsstrand mycket hög kvalitet. Kustområdet är hett och där byggs
både villor och lägenheter.
Men också den fantastiska naturen
har sin dragningskraft och på slätten
eller i skogen har du goda möjligheter
att hitta just ditt drömboende en bit bort
från stadens brus eller den ”heta” kusten. Laholm har en generös inställning
till nya bostäder på landsbygden och
antalet hästgårdar har ökat de senaste
åren. Som sagt många har upptäckt
fördelen med att bo och verka i Laholm
men det finns plats för fler...

Vill du veta mer om Laholm. Kontakta Laholms kommun, tfn 0430-150 00. www.laholm.se

