
 
 

Hej GCM’ere 

  

Så er der nyt cykel event på vej til Grindsted! 

 
Bestyrelsen i GCM er blevet kontaktet af DCU om hvorvidt vi er interesserede i at medvirke ved afviklingen 

af et af næste sommers store cykelevent. Løbet det omhandler, er UCI løbet ”Gran Fondo 2018” et to 

dagsarrangement der løber af stablen d. 23. & 24. juni. Arrangementet er kommet i stand på baggrund af 

sidste års samarbejde mellem DCU og Billund Kommune, hvor Billund Kommune ønskede et flerårigt 

samarbejde med henblik på at skaffe større cykelsports arrangementer til Billund Kommune. 

Fra såvel Billund Kommune som fra DCU side er der tilkendegivet at det er en betingelse for afvikling af 

arrangementet, at en frivillig forening vil stå for det praktiske arbejde og her ligger det til højrebenet at GCM 

er blevet spurgt, naturligt som en stor og aktiv cykelklub, men fra både DCU og Kommunens side er der igen 

blevet fremhævet de gode erfaringer de gjorde med samarbejdet med GCM ved sidste års afvikling af DM 

2017. 

 

Efter en præsentation af arrangementet og drøftelse i bestyrelsen har en enig bestyrelse besluttet at vi gerne 

vil deltage i afviklingen af ”Gran Fondo 2018”  

Vi håber at vi igen får medlemmernes opbakning til at skabe et godt cykelløb i Grindsted og omegn, og at 

mange har lyst at hjælpe til med de mange praktiske opgaver der følger. Det skal gerne resultere i en 

fantastisk weekend med gode oplevelser for både de mange deltagere, men også for de mange hjælpere der 

bliver involveret. Så hermed en stor opfordring til at reservere dagene 23 & 24. juni, enten som hjælper eller 

ikke mindst hvis nogle har lyst at deltage i Gran Fondo 2018 og vise GCM trøjen frem. Udover de 

forhåbentlig mange gode oplevelser der følger med arrangementet, er det en rigtig god anledning til at vi 

sammen kan tjene et væsentligt beløb til klubkassen. 

 

Gran Fondo 2018 består af en enkeltstart der køres om lørdagen, og et linjeløb der afvikles søndag. Der køres 

to distancer; en rute på ca. 170 km for herrer under 60 år og en rute på ca. 125 km. for alle dameklasser og 

herrer over 60 år. Derudover inddeles deltagerne i aldersklasser. De bedst placerede 25 % af deltagerne i 

hver klasse opnår kvalifikation til VM i Gran Fondo der i 2018 afholdes i Italien. Ved sidste års Gran Fondo 

i Holbæk var der ca. 700 startende samlet over weekenden. DCU forventer deltagere fra flere af vores 

nabolande, idet der ikke afholdes andre kvalifikations løb i Norden, nærmeste kvalifikation afholdes i 

England 

 

Sideløbende med Gran Fondo afvikler der om lørdagen enkeltstart for alle B & U ryttere i DCU regi, samt 

for U19 rytterne, Demin Cup.  

Ligeledes vil der om søndagen ud over Gran Fondo blive afviklet U19 Demin Cup, linjeløb på den korte 

Gran Fondo rute, samt PostNordCup for den danske herre elite der kører linjeløb på den lange rute inden de 

til afslutning kører nogle omgange på en kort rute i Grindsted. Sammenlagt forventes der således op imod 

1.000 startende ryttere ved de forskellige løb. 

 

Som det fremgår af beskrivelsen er det et stort arrangement vi nu tager hul på, et arrangement der helt sikkert 

igen placerer Grindsted allerøverst på Danmarks (cykel) kortet. Vi håber mange har lyst at deltage i 

opgaverne der kommer, men også tage del i den kæmpe oplevelse det bliver, når de forventede 1.000 ryttere 

indtager vejene omkring os. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i GCM 


