Ambitioner
At ære Erling Fotograf ved afholdelse af et mindecykelløb med fokus på en
god sportslig kvalitet i Roskilde centrum. Løbet afvikles på en ca. 2630
meter lang rundstrækning, med start og mål v/Stændertorvet (Algade 4)
Aftenens program:
Kl. 18:00 Gamle danske topryttere vil kører nogle få omgange på ruten, for at mindes
Erling Fotograf og hans mange år som aktiv cykelrytter og senere som landskendt
cykelfotograf.
Kl. 18:30 Reception/Banket for deltagerne (de gamle ryttere), Erlings familie,
repræsentanter fra Roskilde Kommune, Roskilde Mediecenter, Danmarks Cykle
Union og Roskilde Cykle Ring.
Kl. 19:00 Eliterytter kører gadeløb/kriterium = 25 omgange
(Danske eliteryttere kan evt. suppleres med Danske Continental cykelhold og/eller
professionelle, hvis der kan findes økonomi til dette)
Kl. 20:30 Forventet opløb og løbet vinder findes
Kl. 20:45 Præmieoverrækkelse

Rute 2630 meter – ca. 26 højdemeter pr. omgang

Start og mål

Teknisk afvikling af løbet

Budget:

146.500,- kr.

Afspærring af rute (hegn og terrorsikring), Skilteplan og trafikreguleringsskilte,
førerbil og bil til løbskommisærer, dommervogn med tidstagningsudstyr og målfoto,
servicedepoter på ruten til reservejul og reservecykler, motorcykel til chefløbskommisærer m/chauffør,
samaritervagter, mobilscene, højtalerudstyr og musik, løbsspeaker,
gaffeltruck og ladvogn til op og nedtagning af afspærringshegn på ruten,
forplejning af hjælpere og løbskommisærer, diverse

Sportslig afvikling af løbet

Budget:

81.000,- kr.

Kommisærer, kørerpenge til ryttere, præmiepenge, blomster, startpenge danske UCI Continental hold,
rejse- og startpenge til 2 – 3 professionelle ryttere.

Markedsføring og løbsprogram
Reception/Banket i forbindelse med arrangementet

Dækkes af Roskilde Mediecenter
Budget:

22.000,- kr.

Gamle ryttere, Erlings familie, repræsentanter fra Roskilde Kommune, Roskilde Mediecenter,
Danmarks Cykle Union og Roskilde Cykle Ring.
_________________________________________________________________________________________________________

Samlet budget:

249.500,- kr.

Roskilde Cykle Ring ansøger hermed om økonomisk støtte fra Roskilde Kommune på 95.250,- kr. til dækning
af 50 % af udgifterne (73.250,-) der er forbundet med den tekniske afvikling og 100 % af udgifterne (22.000,-)
til reception/banket i forbindelse med arrangementet.
Derudover tillader jeg mig at ansøge om tilskud til rejse og startpenge til professionelle ryttere.
De bedste hilsner
Frank Praefke
Løbsansvarlig
Roskilde Cykle Ring

