
 

POLITIETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS 
Ridderstræde 1  8000 Århus C  Tlf: 8731 1448  Bank: Lån og Spar 0400 

4012733149 

 
PI Århus og DPIF inviterer til DPM i halvmaraton. 
Mesterskabet afholdes tirsdag den 31. maj 2011 om Brabrandsø og Årslev Engsø 
 

 Start kl. 1200. 

 Stævnekontor og omklædning Brabrand Hallen, Engdalsvej 84-86 – 8220 Brabrand  

 Start ved Brabrand Hallen og mål ved Brabrand Ro stadion. 

 Ruten er flad og anlagt omkring Brabrand søen og Årslev Engsø i flot natur. Der løbes på 
asfalt og skovsti. Der vil være opstillet væskedepoter på ruten. 

 Afslutning, kammeratskabsmiddag og præmieoverrækkelse i kantinen på politigården i 
Århus 

 
 
Stævneleder Lars Bisgaard. 
Stævne og appeljury er repræsentanter fra DPIF´s specialudvalg og medlemmer af KPI. 
Program med deltagerliste uddeles på stævnedagen. 
Resultatliste offentliggøres i forbindelse med afslutning. 
DPIF´s medaljer uddeles i forbindelse med afslutningen i kantinen på politigården i Århus 
umiddelbart efter løbet. 
 
 
Tilmelding på tilmeldingsblanket til Lars Bisgaard 
Østjyllands Politi Århus, Ridderstræde 1, 8000 Århus C. eller på  
mail: lje002@politi.dk 
Sidste frist for tilmelding mandag den 2. mai 2011 
Gebyr indbetales til konto : Nodea 1917 6884204524 mrk. ½maraton + klubnavn. 
Tjenestefri: Liste til ansøgning om tjenestefrihed jf. gældende regler 
indsendes til ANO010@politi.dk eller JDA010@politi.dk  
 
Med venlig hilsen 
PI Århus - Lars Bisgaard 
 

PRISER: 

 Kr. 40,- pr. deltager 

 Kr. 75,- pr. hold. 

 Kr. 150,- for Spisning 
pr. person 

 

LIDT OM REGLERNE: 
Løbet afvikles i et samlet klassement. Ud fra klassementet findes klassevinderne. Der konkurreres i følgende 
klasser: 

 DAMEKLASSEN åben klasse 

 # 1: MESTERSKABSKLASSEN – åben. 

 # 2: For løbere som fylder 35 år i 2011. 

 # 3: For løbere som fylder 45 år i 2011. 

 # 4: For løbere som fylder 55 år i 2011. 

  
HOLDKONKURRENCEN afgøres med de tre hurtigste fra samme klub dvs. at hvis man deltager  med tre eller flere 
skal man tilmelde sig til holdkonkurrencen. 


