Narr Cycling Vätternrundan SUB 7.59 2022.

Narr Chocolate
Narr Chocolate är ett familjeföretag som årligen producerar
över 2000 ton chokladdragéer, företaget är lokaliserat i
Ödeshög, Östergötland utmed E4an.

Narr Cycling
Förutom choklad så finns det även ett intresse för cyklingen,
en rolig och bra sak att samtidigt som vi utövar intresset
kunna göra reklam för Narr Chocolate.
Vi är redan en kärngrupp Narrcyklister men det finns
tillgängliga platser då gruppen nu blir större.
Vill du ingå i Narr Cycling, en grupp glada cyklister i olika
åldrar med mål att ha roligt gemensamt, men även att lägga
ner tid på träning och att tillsammans kämpa för att cykla
Vätternrundan under 8 timmar.

Låter det intressant så är du välkommen att söka en av 35
platser.

Cykla med Narr Cycling 2022
För att söka måste man kunna vara delaktig vid två tillfällen,
samt vid höjdpunkten Vätternrundan.
Utöver planerade träffar så kommer en hel del gruppcykling
ske, utgångspunkt för dessa är Jönköping med omnejd.
Vi kommer även cykla gemensamma cykellopp, Halv Vättern,
Sommen runt etc. dessa är inte obligatoriska utan
gruppmedlemmarna väljer självklart vilka lopp man vill köra
och man deltar i de man kan och vill.
De obligatoriska träffarna är följande:
• Vårt första upptaktsmöte för presentation av deltagare
och för att prova den nya kläddesignen inför 2022.

• Första organiserade, gemensamma utecykling i April.
• Vätternrundan.

Dessa tre tillfällena måste man kunna vara delaktig på för
att vara med i Narr Cycling.

Kostnad för att deltaga i Narr Cycling är 3500kr.
Vad ingår:

• Anmälningsavgift till Vätternrundan
• Kläder från Verge Sport
• Byxa (med sitt namn)
• Tröja
• Vind väst
• Armvärmare
• Skoskydd
• Hjälm (ABUS Airbreaker)
• Vattenflaskor
• Aktiviteter
• 20 % på två inköp hos Umara

Aktiviteter:
Lördag 29/1 10.00: Plats Narr Chocolate Lievägen 12
Ödeshög.
Presentation av cyklister, klädprovning av ny design 2022,
planering, fika. Mattias Reck håller föredrag om träning och
bästa uppladdningen inför VR.

Lördag 23 april 10.00: Plats Ombergs Golf Ödeshög
Gemensam cykling, Daniel och Niclas från Sveriges bästa
cykelpodd, Cyckelwebbenpodden besöker oss och kommer
vara med på turen. Vi avslutar med lunch på Ombergs golf
restaurang.
(Datum kan komma att ändras)
Lördag 28 Maj 10.00: Plats Bauergården Bunn
Genrep inför VR. Vi träffas för gemensam tur och avslutar
med lunch på Bauergården.

Följebil
Under Vätternrundan kör vi följebil med fotograf som
kommer att placeras vid utvalda platser. För de som är
intresserade av bilder kommer de sedan att finnas
tillgängliga på vår hemsida.

Servicebil
Servicebil kommer att synas av cyklisterna vid 4-5 tillfällen
runt sjön, men framförallt finnas vid servicedepå i Bankeryd
och Karlsborg. Då alla önskar olika energiintag så
ombesörjer alla cyklister sin egna medtagna energi som man
vill ska finnas i depåerna, servicebilen ombesörjer
distributionen till var servicedepå.

Cykla för en god sak
Narr Chocolate kommer till cancerforskning bidra med 1:per mil som alla Narr-cyklisterna cyklar från januari 2022
fram till Vätternrundan samma år.

Hur du ansöker?
Ansökan med namn, kontaktuppgifter och kortfattad
cykelhistorik görs till mail: cycling@narrchocolate.se
Sista anmälningsdag är 31 december 2021.
Så snart platserna blir bokade meddelas antagna cyklister
via mail i tur och ordning.
Hoppas vi blir ett lika glatt och trevligt kämpande gäng även
till 2022.

