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Dansk Politiidrætsforbund og Vejle PI indbyder hermed til  

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2018 

 

Onsdag den 6. juni 2018 – Enkeltstart med 1. start kl. 1300 

Torsdag den 7. juni 2018 – Linjeløb med 1. start kl. 1000 

 

DPM i enkelstart (Ca. 23 km) 

Starten går med udgangspunkt fra Gauerslund skole, Fælleshåbsvej 13, 7080 Børkop, hvor der er 

mulighed for omklædning og bad. Ruten er ca. 23 km og med ca. 150 højdemeter. De første 4 km 

og de sidste 4 km er ud og hjem. Fra 4 km til 19 km er en rundstrækning hvor sommerhusområdet 

ved Hvidbjerg rundes. Der vil være 2 skilte før hver sving henholdsvis ca. 150 meter og 50 meter 

før svinget ligesom der vil være bemandede poster. 

Rytterne sendes af sted med 1 minuts mellemrum fra rampe efter følgende startrækkefølge: 

 

- Damer, åben for alle og afvikles som mesterskab 

- Klasse 4, alle som i 2018 fylder 60 år eller ældre 

- Klasse 3, alle som i 2018 fylder 50 år og op til 59 år 

- Klasse 2, alle som i 2018 fylder 40 år og op til 49 år 

- Klasse 1, alle som i 2018 fylder 21 år og op til 39 år 

- Mesterskabsklassen, er åben for alle og afvikles som mesterskab. 

 

Det er tilladt at have følge-/servicebil med. Dette skal meddeles løbsledelsen senest 15 min før 

start. 

Følgebilen skal holde en afstand på min. 50 meter op til rytteren og være markeret med skilt ”DPM 

– Officiel” og orange blink. 

 

Der vil efter løbet være spisning og præmieoverrækkelse i DGI Huset på Willy Sørensen Pl. 5 i 7100 

Vejle. 

 

Prisen for deltagelse i enkeltstarten er 100 kr. og for den efterfølgende spisning er den 150 kr.  

 

DPM i linjeløb (Ca. 90 km og 120 km) 

Start og målområdet har udgangspunkt ved Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. 

Dog vil der være omklædning og bad ved DGI Huset på Willy Sørensens Pl. 5, 7100 Vejle. 
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Linjeløbet afvikles på en ca. 30 km rundstrækning med ca. 300 højdemeter. Ruten er lagt i 

området sydøst for Vejle. Der er et par mindre men halvhårde stigninger og et par åbne 

strækninger, men den altoverskyggende udfordring bliver henholdsvis nedkørslen på Ibækvej ved 

Vejle Golfklub og selvfølgelig opkørslen på Munkebjerg som er 1250 meter lang og stiger 89 meter 

og med en gennemsnitlig stigning på 7,1 %. 

På ruten vil der være skilte 150 meter og 50 meter før hver sving ligesom der vil være bemandede 

poster. 

Opmærksomheden henledes i særdeleshed på nedkørslen ved Ibækvej, som er relativt teknisk og 

specielt den sidste del, hvor den svinger skarpt ned under banen kræver særlig opmærksomhed. 

Trafikken på nedkørslen vil være ensrettet og den nederste del vil være skiltet og bemandet. 

 

Der køres i følgende klasser: 

- Damer, åben for alle og afvikles som mesterskab 

- Klasse 4, alle som i 2018 fylder 60 år eller ældre 

- Klasse 3, alle som i 2018 fylder 50 år og op til 59 år 

- Klasse 2, alle som i 2018 fylder 40 år og op til 49 år 

- Klasse 1, alle som i 2018 fylder 21 år og op til 39 år 

- Mesterskabsklassen, er åben for alle og afvikles som mesterskab. 

 

Mesterskabsklassen kører 4 omgange af 30 km, i alt 120 km. 

Alle øvrige klasser kører 3 omgange af 30 km, i alt 90 km. 

 

***Bemærk at løbet bliver brugt til udtagelse af ryttere til politilandsholdets deltagelse ved De 

Europæiske Politimesterskaber i landevejscykling, der afvikles den 6.-10. september 2018 i 

Belgien. Ryttere der ønsker at komme i betragtning til EPM skal stille op i mesterskabsklassen. 

 

Efter løbet er der spisning og præmieoverrækkelse i DGI Huset på Willy Sørensens Pl. 5, 7100 

Vejle. 

 

Prisen for deltagelse i linjeløbet er 100 kr. og for den efterfølgende spisning er den 150 kr.  

 

Tilmelding 

Tilmelding og betaling senest mandag den 14. maj 2018. Sendes foreningsvis til Vejle PI’s kasserer 

Kenn Holst Jensen på: kje042@politi.dk  

Betaling sker ligeledes foreningsvis til Vejle PI: 

Middelfart Sparekasse, reg.nr.: 0758. Kontonr.: 3222716283 

mailto:kje042@politi.dk
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* OBS 

Følgende oplysninger bedes noteret på samtlige deltagere: 

Navn, fødedato, forening, klasse, mailadresse, bespisning. 

 

Indkvartering 

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Pl., 7100 Vejle ligger et minuts gang fra DGI huset.  

 

Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle ligger ca. 5-10 minutters gang fra DGI huset. 

 

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle ligger 2 minutters gang fra målområdet. 

 

Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28 i Brejning, 7080 Børkop ligger 5 min kørsel fra 

målområdet til enkeltstarten ved Gauerslund skole og ca. 10 min kørsel fra målområdet til 

linjeløbet.   

 

Links 

GPS enkeltstartsruten: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ibudttigxlcrrych 

 
GPS linjeløbet: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oowefsenbxcawprs  

 
Spørgsmål kan rettes til formand for Vejle PI, Mikael Kriegbaum på tlf. 7258-9973 eller på mail 

mkk001@politi.dk. 

 

Vi glæder os til at se dig  

 

Med sportslig hilsen 

Mikael Kriegbaum – formand Vejle PI 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ibudttigxlcrrych
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=oowefsenbxcawprs
mailto:mkk001@politi.dk


23.06 km (round trip)

Total climb: 149 m, Total descent: 149 m

Altitude range 47 m (Altitude from: 2 m to 49 m)

© Mikaelkriegbaum | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: ibudttigxlcrrych

DPM 2018 enkeltstart



30.08 km (round trip)

Total climb: 313 m, Total descent: 313 m

Altitude range 98 m (Altitude from: 3 m to 101 m)

© Mikaelkriegbaum | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: oowefsenbxcawprs

DPM 2018 linjeløb


