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I Viborg har man tradition for at gøre noget 
for løberne, og der er mange af disse. 
F.eks er der sat lys op omkring Nørresø og 
Søndersø, så man kan løbe døgnet rundt. 

I løbet af året er der endvidere flere store løb 
i og omkring byen. 
Den anden uge i august er der således et 
24-timers løb, hvor Viborg PI altid stiller et 
hold.

Jeg håber derfor, at I alle vil nyde de fine ram-
mer. Stemningen plejer at være god og der er 
nærmest tale om en folkefest med musik og 
underholdning langs ruten.

Jeg vil også lige fremhæve at Viborg har fået 
tilført mange nye statslige arbejdspladser i 
forbindelse med udflytningen af arbejdsplad-
ser fra København. Det har betydet meget 
for os, idet der bl.a. er tale om mange nye 
juridiske arbejdspladser og det giver helt 
nye udviklingsmuligheder for vores godt 40 
jurister.

Endnu en gang vel-
kommen til Viborg.

Jens Kaasgaard
Politidirektør

Velkommen 
til Midt- og Vestjylland og til løbebyen Viborg
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Velkommen

Viborg Politiidrætsforening og Dansk Politi-
idrætsforbund vil gerne byde alle løbere vel-
kommen til de danske politimesterskaber i 
halvmaraton 2017.

Vi har valgt at afvikle løbet som en del af 
Viborg Citymaraton, hvilket gerne skulle give 
en rigtig god stemning og masser af løbere 
ude på ruten.

Ruten er en rundstrækning i Viborg by på 
4,219 km, der skal løbes 5 gange, og som 
bringer jer rundt i blandt andet Viborg gamle 
bymidte.

Vi håber, I er klar til at give den max gas og 
vise de øvrige løbere, at I er i fin form.

Vi ses og held og lykke 
med løbet.

Med venlig hilsen
Jens Claumarch
formand, Viborg PI
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Claus B. Andrés, Vejle 
PI, sølvvinder

Torben Klose, Fyn PI, 
bronzevinder.

Andreas Posselt, 
Fyn PI.

Emilie B. Andrés, Sydøstjyllands PI, 
vinder af dameklassen
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Arkivfotos 
fra DPM i 

halvmaraton 
2015
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Praktiske oplysninger

STÆVNECENTER
Startnummer og chip skal afhentes i kantinen på Viborg PG, idet vi henter for alle deltagere. 
Indgang via vestvendt dør ved det afmærkede parkeringsområde. Følg de ophængte skilte.

Viborg PI opstiller et stævnetelt på Paradepladsen, hvor evt. værdigenstande/overtøj mv. kan 
opbevares under løbet.

START
Søndag d. 17. september 2017 kl. 11.30 på Tingvej. 

OMKLÆDNING/PARKERING
Viborg Politigård (PG), Rødevej 1, 8800 Viborg. (200 m fra start/mål området)

Vi afspærrer et større parkeringsområde på Viborg PG over mod Tinghallen, så der er plads 
til jeres biler.

Indgang til omklædning på Viborg PG vil være ved port ind til indre gård i forbindelse med p-
plads området. Følg de ophængte skilte.

Kørsel frem til Viborg PG skal ske fra Indre Ringvej via Prinsens Alle og Tingvej. Se evt. rutekort 
på hjemmesiden for Viborg City Marathon.

RUTEN
Hele rundstrækningen er med asfalt og enkelte partier med flisebelægning.

Hele løbsområdet er afspærret for kørende trafik, og der vil være officials, der viser vej på 
hele ruten.

Der startes på Tingvej (200 m fra Viborg PG), hvorefter der løbes til venstre ad Fælledvej for 
at komme ud på den egentlige rundstrækning, der starter, når der drejes til højre ad Rødevej. 

Til højre ad Skottenborg og til venstre ad Gothersgade (nedad bakke), til venstre ad Vester-
brogade og videre ad Sct. Mathias Gade (gågade med flisebelægning).

Til venstre opad Kompagnistræde og til venstre ad Nytorv og Vestergade (gågade med fliser), 
til højre ad Gravene (stiger let), videre let nedad via Reberbanen og til venstre ad Gl. Skivevej 
(stiger lidt til sidst), før venstresving ad Mellemvej og Vesterrisvej.

Slutteligt til højre ad Rødevej, hvor det stiger let op mod målpassagen.

»
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FORPLEJNING
Der vil være et væskedepot i startområdet, og derefter to depoter cirka for hver 2 km på 
rundstrækningen. 

Derudover vil der på Paradepladsen være afsluttende depot for alle løbere. 

I måldepotet serveres bl.a. frikadeller med kartoffelsalat.

KLASSEINDDELING
Klasse 1 Åben for alle og afvikles som det danske politimesterskab 
Klasse 2 Åben for alle deltagere som i 2015 fylder 35 år 
Klasse 3 Åben for alle deltagere som i 2015 fylder 45 år 
Klasse 4 Åben for alle som i 2015 fylder 55 år eller ældre 
Dameklasse 

Alle, uanset aldersklasse, deltager i de danske politimesterskaber.
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PRÆMIER 
Dansk Politiidrætsforbunds medaljer samt sponsorgaver. 

Viborg City Maraton udleverer medalje til alle deltagere på halvmaraton og der er præmier til 
de 3 bedste m/k på distancen.

Førstepræmier har en værdi på 1.000,- kr. andenpræmier på 750,- og tredjepræmie på 500,-.

PRÆMIEOVERRÆKKELSE
På Viborg PG i forbindelse med fællesspisning. Der er præmieoverrækkelse ca. kl. 1330 
i Viborg Cityhalvmaraton(målområdet v/speakervognen). 

STÆVNE- OG APPELJURY 
Repræsentanter fra Dansk Politiidrætsforbund specialudvalg og medlemmer af Viborg PI. 

STÆVNELEDELSE
Regin Østergaard og Jens Claumarch, Viborg PI.

INFORMATION
Jens Claumarch, 72582930, eller www.viborgcitymarathon.dk. 
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