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VELKOMMEN 
TIL DE DANSKE POLITIMESTERSKABER I 

LANDEVEJSCYKLING OG VELKOMMEN TIL 
SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS

Det er med stor glæde, at jeg byder alle del-
tagere velkommen til de danske politimester-
skaber i landevejscykling i og omkring Vejle. 

Vi glæder os til, at dedikerede motionsryt-
tere og målrettede sprintere fra politikredse 
i hele landet kan mødes på cykelruterne i de 
smukke omgivelser, og jeg er sikker på, at I 
er klar til nogle spændende og udfordrende 
enkeltstarts- og linjeløbsruter med start og 
opløb i Gaurslund og på Munkebjerg.

Som politidirektør er jeg glad for, at lande-
vejscykling i år kan finde sted i Sydøstjyllands 
politikreds, og vil gerne sige en stor tak til ar-

rangørerne i idrætsforeningen, som har lagt 
sig i selen for udvælge ruter til løbene og sikre 
gode faciliteter for alle.

Og når I kommer retur fra løbene i områdets 
til tider barske cykelterræn og har overstået 
præmieoverrækkelsen, så håber jeg, at der 
bliver god tid til at hygge jer med kolleger på 
kryds og tværs af hold og kredse.

Jeg ønsker jer held og lykke på løbsruterne, 
og jeg håber, at I vil nyde besøget her i vores 
politikreds.

Jørgen Abrahamsen
Politidirektør

Fotograf: Carsten Dyhr
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VELKOMMEN 
TIL DPM I CYKLING 2018

Det er med stor glæde og fornøjelse at Vejle 
PI byder velkommen til DPM i landevejscykling 
2018. Ruterne er lagt i Vejles naturskønne 
omgivelser.  For enkeltstartens vedkommen-
de i området omkring Hvidbjerg strand og 
for linjeløbets vedkommende bliver det helt 
centrale start- og målområdet på Munkebjerg 
med sine ca. 90 højdemeter og gennemsnit-
lige stigning på 7,1%. Mesterskabsklassen 
skal op ad Munkebjerg 4 gange og de øvrige 
klasser skal op 3 gange. Der bliver således 
rig lejlighed til at prøve kræfter med den le-
gendariske bakke.

I forbindelse med DPM udvælges rytterne 
til politilandsholdet, som senere på året skal 
deltage ved EPM i cykling i Belgien. Vi har 
forsøgt at lægge ruterne, så de giver nogle 
gode forudsætninger for at udvælge ryttere til 
landsholdet og vi ønsker selvfølgelig held og 
lykke til dem, der ønsker at køre for en plads.

Vejle PI vil gerne takke for tilliden ved at 
overlade planlægningen til os. Vi vil gerne 
takke Politiets Idrætsforbund og herunder 
cykeludvalget ved Niels Jørgen Guldborg for 
konstruktiv sparring. Vi vil også gerne takke 
Thure Fuhrmann Kjær for sparring og venlig 
udlån af diverse materiel. Tak til DGI for at 
huse os til spisning begge dage. 

Og til sidst vil vi selvfølgelig gerne takke jer 
deltagere for at støtte arrangementet. Vi 
håber I får et par gode dage med cykling og 
med socialt samvær med gode kollegaer.

Med venlig hilsen

Mikael Kriegbaum
Formand Vejle PI
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RUTEBESKRIVELSER OG 
PRAKTISK INFO

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.

DANSKE POLITIMESTERSKABER I ENKELSTART (CA. 23 KM)

ONSDAG DEN 6. JUNI 2018 – MED 1. START KL. 13.00
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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
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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.
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 be-
mandede 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.

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

Go’ tur på vejene – pas på hinanden og de andre trafikanter.

Med sportslig hilsen
Mikael Kriegbaum
formand Vejle PI

DANSKE POLITIMESTERSKABER LINJELØB (CA. 90 KM OG 120 KM)

TORSDAG DEN 7. JUNI 2018 – MED 1. START KL. 10.00
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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
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STIGNINGSPROCENT 
MUNKEBJERG
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