
 
Horsens den 13. marts 2013 

 
 

Dansk Politiidrætsforbund og Horsens politiidrætsforening indbyder til: 
 

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2013 
 

Tirsdag den 27. august 2013 – Enkeltstart. 
Onsdag den 28. august 2013 – Linieløb. 

 
Stævnekontor, Enkeltstarten: Telt/dommervogn i målområdet. 

 Adressen på start/mål området er: Åvej, v/ Brestenbro Camping, 8740 Brædstrup.  
Start/mål er ved broen over Gudenåen. 

 
Stævnekontor, Linieløb: Telt/dommervogn i målområdet. 

Adresse på Start/mål området er: Virkelyst, 8740 Brædstrup. 
Start/mål ved opstillet dommervogn. 

 
Omklædning begge dage foregår i Brædstrup Hallen, som har adresse: 

Sportshallerne i Brædstrup, Skovvejen 29, 8740 Brædstrup. 
 

Der kan cykles fra hallen til begge startområder på under 10 min. 
 

Spisning/præmieoverrækkelse/socialt samvær begge dage på Scandic Hotel, 
Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens 

 
 

Tirsdag kl. ca. 1800 
 

&  
 

Onsdag kl. ca. 1500 
 
 
 
 
 



 
Tirsdag dem 27. august 2013, første start kl. 1300 

 
DPM i Enkeltstart 

 
Enkeltstarten bliver afviklet på en 26 km. ud/hjem rute med start og mål på broen 
over Gudenåen v/Brestenbro Camping. Ruten er på 190 højdemeter, hvorfor den må 
betragtes som relativ flad. De enkelte stigninger er lange, men der køres i meget 
åbent terræn, hvorfor vinden kan blive en vigtig faktor. Ruten er med gode 
oversigtsforhold og teknisk set i den lette ende. 
 
Rytterne sendes af sted fra rampe med 1 minuts mellemrum. 
 
Der køres i følgende klasser: 

 

 Damer: Åben for alle og afvikles som mesterskab  

 Klasse 4: Åben for alle som i 2013 fylder 60 år og ældre 

 Klasse 3: Åben for alle som i 2013 fylder 50 år og op til 59 år 

 Klasse 2: Åben for alle som i 2013 fylder 40 år og op til 49 år 

 Klasse 1: Åben for alle som i 2013 fylder 21 år og op til 39 år 

 Mesterskabsklassen: Åben for alle og afvikles som mesterskab 
 
Chip til elektronisk tidstagning bliver udleveret på dagen i en kuvert indeholdende 
deltagerens ryg.nr., program, sikkerhedsnåle og lidt godt til ruten.  
 
Se vedhæftede kort over enkeltstartsruten. 
 
Det er tilladt at have følge-/servicevogn med. Dette skal blot meddeles løbsledelsen 
15 min. før start. Ledelsen udleverer i tilfælde af servicebil et skilt med teksten  
” DPM – Officiel ”  
 
Dette skilt skal sidde i/på bilen. Servicebilen skal køre mindst 50 meter bag rytteren. 
 
 
Pris pr. rytter for deltagelse i enkeltstarten er kr. 80,-  
 
Pris for deltagelse i den efterfølgende middag er kr. 125,- 
 
 



 
Onsdag den 28. august 2013, første start kl. 1000. 

 
DPM i linieløb. 

 
Linieløbet afvikles på en anden rute end den til enkeltstarten. Der er start på 
Virkelyst, 8740 Brædstrup, som er beliggende på åben vej i et industriområde med  
mulighed for evt. parkering af egen bil mm.. 
 
Linieløbsruten er en rundstrækning på 24 km. og er på 264 højdemeter pr. runde, 
hvorfor den må betragtes som kuperet. Ruten er beliggende i kuperet terræn med 
åbne marker, som støder op til skov og byområde. Selve ruten er teknisk og der kan 
være stor påvirkning af vinden i de åbne områder. Rutens ene stigning er ” 
Smedebakken” med en samlet længde på 820 meter og 7,4 % i gennemsnitsstigning, 
15 % hvor det er stejlest. 
 
Der køres i følgende klasser: 
 

 Damer: Åben for alle og afvikles som mesterskab  

 Klasse 4: Åben for alle som i 2013 fylder 60 år og ældre 

 Klasse 3: Åben for alle som i 2013 fylder 50 år og op til 59 år 

 Klasse 2: Åben for alle som i 2013 fylder 40 år og op til 49 år 

 Klasse 1: Åben for alle som i 2013 fylder 21 år og op til 39 år 

 Mesterskabsklassen: Åben for alle og afvikles som mesterskab 
 
 
Mesterskabsklassen  5 omgange af 24 km. i alt 120 km.  Start kl. 1000 
Klasse 1   4 omgange af 24 km. i alt 96 km.  Start kl. 1000 
Klasse 2  4 omgange af 24 km. i alt 96 km.   Start kl. 1005 
Klasse 3  4 omgange af 24 km. i alt 96 km.  Start kl. 1010 
Klasse 4  3 omgange af 24 km.  i alt 72 km.  Start kl. 1010 
Damer   3 omgange af 24 km.  i alt 72 km.  Start kl. 1010 
 
Pris pr. rytter for deltagelse i linieløbet er kr. 80,-  
 
Pris for deltagelse i den efterfølgende middag er kr. 125,- 
 
 



Chip til elektronisk tidstagning bliver udleveret på dagen i en kuvert indeholdende 
deltagerens rygnr., program, sikkerhedsnåle og lidt godt til ruten.  
 
Se vedhæftede kort over Linieløbsruten. 
 
Det er tilladt at have følge-/servicevogn med. Dette skal blot meddeles løbsledelsen 
15 min. før start. Ledelsen udleverer i tilfælde af servicebil et skilt med teksten  
” DPM – Officiel ”  
 
Dette skilt skal sidde i bilen. Servicebilen skal køre mindst 50 meter bag rytteren. 
 

Tilmelding og betaling til begge løb er 
 

 senest fredag den 7. juni 2013 

 
Foreningsvis til Morten Eslund Andersen på mea002@politi.dk og kun via denne 
mail. Evt. spørgsmål besvares på telefon: 29 72 27 01. 
 
Betaling skal ske via Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr. 10811627. Det skal via 
indbetalingen fremgå hvem og fra hvilken PI vedkommende tilmelder sig. MRK: DPM 
cykling. 
 
Ved tilmelding skal det tydeligt anføres, såfremt man som ældre deltager ønsker at 
køre med i Mesterskabsklasssen.  
Såfremt det ikke er tydeligt anført, placeres rytteren i pågældendes naturlige 
aldersklasse. Fødselsår skal derfor angives ved tilmeldingen.  

  
Overnatning: 
 
DPIF og Scandic A/S har et samarbejde og Hotel Scandic, Bygholm Parkvej, Schüttesvej 6, 8700 Horsens, 
tilbyder følgende: 

 Enkelværelse  DKK 795.- 

 Dobbeltværelse DKK 995.- 

 Tre sengs værelse DKK 1195.- 

 Fire sengs værelse DKK 1395.- 
Alle priser er incl. moms og morgenmad for alle gæster på værelset. 
Værelser bookes direkte på tlf. 75 62 23 33 og trykke 2. Anvend kode: DPF270813. 

 
Vel mødt – vi glæder os til at se jer 

 
Horsens PI v/ Morten Eslund Andersen 

mailto:mea002@politi.dk




 


