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Efter et par forsøg fra både Aalborg og 
Aarhus med blandet succes håber vi nu, 
at det kan blive alle gode gange tre. 

Idrætsforeningerne ved Fyns og Syd-
østjyllands politi er gået sammen om at 
arrangere et Triathlon stævne. Denne 
gang forsøges der med en lidt kortere 
distance så håbet er, at der er flere der 
vil prøve kræfter med denne sport , enten 
for første gang, eller som en del af sin 
stævneplan i løbet af 2016. 

Løbet, der har sit udgangspunkt på hav-
nen i den smukke gamle by Fredericia, 
gennemføres som en del af Challenge 
Fredericia. At være en del af Challenge 
Denmark gør, at vi sikrer et fuldstæn-
dig gennemført arrangement, lige fra 
sikkerhed, logistik, ruter, til forplejning. 

Dele af løberuten er langs byens gamle 
voldanlæg og cykelruten vil runde den 
fynske del af trekantsområdet da den 
gamle Lillebæltsbro skal passeres og der 
køres en lille rundtur i Middelfart. Så der 
er også sikret en naturskøn oplevelse til 
deltagerne. Der har fra Challenge kon-
ceptet fra starten været stor velvilje til 
at vi, politiet, skulle få et profesionelle 
gennemført stævne på fine vilkår. 

Jeg ønsker alle deltager samt tilskuere et 
rigtig godt løb. Og husk det handler ikke 
om at vinde, men om at deltage. Og at 
gennemføre kan være den vigtigste sejr, 
nemlig for én selv. 

På Fyns og Sydøstjyllands 
politiidrætsforeningers vegne
Lars Bering

Forord

Fyns Politiidrætsforening
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Fredericia Politiidrætsforening

På Fredericia Politi-
idrætsforenings vegne 
vil jeg byde deltagerne 
rigtig hjertelig velkom-
men til Fredericia by. 
Vi er glade for at kunne 
profilere Fredericia som 
en sportsby, som man 

ofte vender tilbage til, især når der er tale 
om triathlon og Ironman arrangementer. 
Vi har i Fredericia by en efterhånden 
lang tradition for netop den slags arran-
gementer. Fredericia by har i mange år 
lagt gader, volde, strand og ikke mindst 
hav til disse sportslige udfoldelser. Fre-
dericia Politiidrætsforening har ikke selv 
været arrangør af disse arrangementer. 
Det har vores lokale tri-forening udført på 
fornemste vis. Men vi har bidraget med 
deltagere og vores tilstedeværelse ved 
disse arrangementer. Hvad enten det har 

været lokale, danske mesterskaber eller 
verdensmesterskaber. Fredericia Politi-
idrætsforening støtter gerne sporten der 
hvor vi kan. 

Jeg vil hermed også udtrykke en stor tak 
til Lars Bering og Thomas Christiansen fra 
Fyns Politiidrætsforening for det store for-
beredende arbejde de udført op til dette 
arrangement. Og tak fordi de har villet 
involvere Fredericia Politiidrætsforening. 

Til alle deltagerne, stor som lille, hurtig 
som langsom, og uanset som om du 
går efter guldet, eller du går efter at 
overvinde dig selv, så ønsker jeg jer alle 
en fornøjelig og fantastisk dag og et godt 
arrangement. 

Søren Hedemann
Formand Fredericia Politiidrætsforening

Fotos: Robert Hansen
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Politi triathlon

Dansk Politiidrætsforbund afholder sammen med Fredericia Politiidrætsforening og 
Fyns Politiidrætsforening et Politi TRI stævne lørdag den 6. august 2016 i Fredericia. 
Det er ikke et politimesterskab eller et prøvepolitimesterskab. Det er et civilt TRI 
stævne (Challenge Denmark), som medlemmer af en politiidrætsforening kan koble 
sig på, og dermed intern, i politiregi, dyste og konkurrere mod andre politifolk. De 
deltagere, som kommer fra politiet, vil blive registreret i Dansk Politiidrætsforbund 
med resultaterne.Challenge Denmark står for alt det praktiske og stiller lokaliteter 
til rådighed på dagen.

Som deltager fra politiet skal du kun give 500 kr for politidistancen, det vil sige den 
korte distance. Normalprisen er 750 kr.

Tilmelding til stævnet skal ske direkte på Challengedenmark.dk hvor man får en 
voucherkode, så man kommer i politigruppen.

Der vil være et fælles politiområde både før og efter løbet, som er forbeholdt politiets 
deltagere.

Egen politistart.

Individuelle præmieoverrækkelser.

Tidtagning og resultatliste for politiets deltagere efter løbet til politiets deltagere. 
Afterrace område til hele familien.

Du kan se en film om Challenge via dette link:
https://www.youtube.com/watch?v=uGuWNc-Pv1A
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Fredericia har en efterhånden lang tra-
dition for at lægge navn og beliggenhed 
til triathlon og Iron Man arrangementer. 
Tilbage i 1991 blev Fredericia Triathlon 
Team stiftet, og i 1995 stod foreningen 
som arrangør af The Danish Champions-
hip of Iron Man. 

I 1995 deltog 230 atleter i stævnet. 
Mange af dem var datidens store inter-
nationale navne som Peter Kropko, Jean 
Mouro, Igor Franski, Richard Hopson og 
Donna Peters. Desværre gav arrange-
mentet en underskud på 8000 kr som 
var et hårdt slag for en lille forening, men 
Fredericia Triahtlon Team og Fredericia 
by havde slået deres navne fast som en 
triathlon by. 

I 1997 skulle Rødekro være arrangør af 
stævnet European Championship, men 

blev miskrediteret, og Fredericia blev så 
tilbudt at tage arrangementet. Fredericia 
Thiathlon Team sagde ja til udfordringen, 
og det første internationale tristævne var 
en realitet. 450 atleter deltog og arran-
gementet var en kæmpe succes, som 
for alvor satte Fredericia by og Fredericia 
Triahtlon Team på verdenskortet som tri 
og Iron Man arrangør. 

I 2001 stod de for World Championship, 
men desværre blev Fredericia overset 
som værtsby fra 2007, og udsigten til at 
tri arrangementer skulle uddø i Fredericia, 
var stor. 

I 2011 kom Fredericia dog stærkt tilbage 
og var vært for The Danish Champions-
hip shortdistance tri, og med Challenge 
Denmarks engagement i Fredericia by, er 
Fredericia nu tilbage på kortet som tri by.

Triathlon og Fredericia

Oversigtsbillede af svømmeområdet. Gl. Havn og kanalen til højre i billedet.
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Om selve arrangementet

Arrangementet foregår i området om-
kring Gl. Havn i Fredericia. Det er den in-
dre del af Fredericia by. Området husede 
tidligere virksomheden Superfos/Kemira, 
som blev revet ned for 10 år siden, og 
området er nu i færd med at blive omdan-
net til grønt og rekreativt området, men 
senere bebyggelse og boliger på stedet. 
Et kanalprojekt er også i gang, således 
at første del af et kanalforløb er færdigt. 
Denne del af kanalen vil svømmerne også 
skulle svømme i. 

Gl. Havn området er Fredericia ś første 
havneområde, hvorfra færgen i tidernes 
morgen afsejlede mod Strib på Fyn. Siden 
hen blev den industrihavn og fortøjnings-
plads for lodsbådene og marinehjemme-
værnets skibe, indtil for nogle år siden, 
hvor havnen blev frigivet til gæsteanløb 
af private skibe og både. Områder huser 
nu også små restauranter og hyggelige 
spisesteder. 

Svømningen på den korte distance bliver 
ud af Gl. Havns udløb og forbi den tidligere 
tørdok hos Fredericia Skibsværft. Tørdok-
ken er dog fyldt ud nu, og er blevet en del 
af havneområdet og molerne. Videre ud 
af udløbet, hvor der vendes i Gl. Havns 
udmunding, og derfra tilbage ad Gl. Havn 
og ind i den ny kanal. 

Efter svømning kaster atleterne sig op 
på cyklen. Cykelruten er lagt fra havne-
området og igennem Fredericia by og ud 
langs Strandvejen med Lillebælt på den 
ene side. Videre ud til Erritsø og til Kolding 
Landevej forbi Taulov, hvor Skærbæk er 
lagt ind i distancen, og videre tilbage 
mod Fredericia. Men i stedet for at køre 
tilbage til Fredericia, fortsætter turen over 
Den Gl. Lillebæltsbro og mod Middelfart, 
hvor Hindsgavl Slot passeres. Kort før 
Middelfart by vendes der, og turen går 
tilbage ad Den Gl. Lillebæltsbro, og ind til 
Fredericia Havn. Denne tur er 45 km og 
slutter for deltagerne, som er tilmeldt den 
korte distance. 
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Løbeturen har sit udgangspunkt på 
havneområdet, som fører løberne forbi 
Skanseodden, som er Fredericia ældste 
havneområde, (men som i dag er et 
moderne havneområdet ejet af Shell). 
Videre mod nord ad Fredericia voldanlæg 
forbi Østerstrand. Netop Østerstrand er 
måske velkendt for mange af deltagerne, 
da Østerstrand mange gange har lagt 
vande til tidligere Triathlon og Iron Man 
arrangementer. Østerstrand er i øvrigt 
endnu ældre som havneområde end 
Skanseodden. I tidernes morgen, og un-
der de mange krige Fredericia har lagt 
by og sted til, gik der 
en træbro langt ud 
i vandet. Stedet er 
forholdsvis lavvan-
det, og derfor skulle 
broen gå langt ud i 
vandet, før der var 
dybt nok til at skibene kunne lægge til. 
Og er der krig, er der også kanonkugler, 
og det kan man, hvis man dykker ud for 
Østerstrand, være heldig at finde endnu. 

Løberne kommer også til at løbe direkte 
oven på de bunkers, som tyskerne under 
besættelsen i 1940 – 1945, gravede ud 
i volden. Formålet var at lave torpedo-
stationer inde i volden, således at man 
kunne afsende torpedoerne direkte ud 
fra voldanlægget og ud i Lillebælt mod 
fjentlige skibe. Så vidt vides blev der aldrig 
afsendt torpedoer fra anlægget, som i 
dag er lukket og dækket helt til. Løberne 
fortsætter ud til Danmarks Bastion, som 
er en del af Fredericia volds mange 
bastioner og forsvarsværker. Videre ad 
voldanlægget frem til Prinsens Port og 

det næsten 4 meter høje monument 
Landsoldaten, og derfra tilbage gennem 
Fredericia bys gader til udgangspunktet 
ved havnen. 

DEN KORTE DISTANCE ER 
0.95 km svømning, 45 km cykling og 10.55 km løb.
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Fredericia by og dens historie

Fredericia blev grundlagt som en militær 
fæstningsby i 1650 af den danske konge 
Frederik den III, i det han ønskede at 
have et stærkt fæstningsværk mod syd, 
hvorfra især preuserne og østrigerne kom 
hærgende. Byens navn var oprindeligt 
Frederiksodde, efter kongens navn, men 
allerede efter 13 år fik byen sin nuvæ-
rende navn Fredericia. Byens gader er 
inde for voldene anlagt diagonalt, så man 
kan se fra den ene ende af gaden til den 
anden. Dette var for at kunne se fjenden, 
hvis de fik indtaget byen, og samtidig 
kunne man også skyde efter dem med 
kanonerne. Et andet krigssærkende for 
byen er, at ingen af de gamle kirker, som 
ligger inde for voldene, har hverken tårne 
eller spir. Dette for at fjenden uden for 
voldene, ikke skulle kunne bruge de høje 
tårne som sigtemærke for deres kanonild 
og beskydning af byen. Fredericia har 

flere gange i tidens løb været løbet over 
ende af fjentlige soldater. Det være sig 
både svenskere, tyskere og østrigere. I 
1849 havde den slesvig-holstenske hær 
belejret Fredericia, og det førte til, at den 
danske hærledelse besluttede at føre en 
stor del af den danske hær til Fredericia, 
for om morgenen den 6. juli 1849, at lave 
et udfald mod fjendens soldater, som 
efter hårde kampe blev nedkæmpet. 
Og netop den 6. juli er en begivenhed, 
som Fredericia markerer hvert år. Dagen 
starter med kanonsaluter, og senere på 
dagen marchere militæret sørgemarch 
gennem byen, iført gamle uniformer fra 
den gang. Byen summer de næste mange 
dage af aktiviteter. Blandt andet er der 
skabt en tradition for, at der er jazz –og 
blues festival i byen, hvortil der er gratis 
adgang til de fleste arrangementer.

Gl. Havn for ca 100 år siden. (Venligst udlånt af Fredericia Lokalhistorisk Arkiv.)
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Fredericia kommune har i dag ca 50.000 
indbyggere. Som politikreds er Fredericia 
en del af Sydøstjyllands politi, som består 
af lokalstationerne Kolding, Vejle, Hor-
sens, Billund, Skanderborg og Fredericia. 
Fredericia politigård stod færdig i 1989 
og er derfor bygget specielt til at huse en 
politienhed. I forbindelse med reformen 
blev hele den øverste etage af politigår-
den ombygget til brug for Kriminalteknisk 
center. Fredericia har lige knap 50 politi-
ansatte og 2 civilansatte. 

Hvis du som deltager skulle få tid og lyst, 
eller hvis du er med som familie eller hep-
per for deltagerne, så ligger Fredericia ś 
forretningsliv og forretningsgader få 100 
meter fra havneområdet, hvor stævnet 
finder sted. Gl. Havn ligger så at sige i 
Fredericia by og centrum. Fredericia ś 
særkende er det omkransende voldan-

læg, som blev anlagt for at beskytte 
Fredericia by under de mange krige. 
Derfor har Fredericia by som sådan heller 
ikke udviklet sig udadtil hvad angår det 
centrale Fredericia og handelsby. Vol-
dene har skabt en naturlig barriere for at 
udvide og udbygge byens centrum. Ikke 
at der ikke ligger forretninger og butikker 
uden for voldene. Det gør der, men den 
naturlige handelsstand foregår i gaderne 
inden for voldene. 

Er man historieinteresseret har Fredericia 
specielt meget krigshistorie at byde på. 
Det kan anbefales at opsøge Fredericia 
Turistkontor, som i øjeblikket ligger i byg-
ningen hos Fredericia Bibliotek, Prinses-
segade 27. 

Gl. Havn i dag, hvor der skal svømmes fra.
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Gl. Havns udløb ud mod Lillebælt.
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Det Hvide Vandtårn på Fredericia 
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Prinsens Port ved Landsoldaten, hvor løberne kom-
mer ned fra voldanlægget og løber inde i byens gader.

En del af løbsruten. Her ved Øster-
strand, som er kendt af mange af delta-
gerne, da der tidligere har været afviklet 
arrangementer i dette område.

Den Gamle Lillebæltsbro som skal passeres på cykelturen.

Lillebælt som nok skal udfordre svømmerne 
med sine stærke strømme.

Kanalen hvor svømmerne i.
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