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Endnu en gang har Fyns Politi Idrætsforening, 
i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund 
og Sydøstjyllands Politiidrætsforening fornø-
jelsen af, at byde triatleter fra politiet i hele lan-
det, velkommen til Triatlonstævne i Fredericia. 

Efter et, rent arrangement mæssigt, meget 
vellykket stævne sidste år, var der egentlig 
ikke tvivl om, at vi ville forsøge igen. Denne 
gang med et optimistisk håb om lidt flere 
deltagere end sidste år. Både på grund af, at 
det sidste år var første gang vi prøvede med 
dette stævne, og at vi i år har meldt stævnet 
ud i rigtig god tid. 

Løbet bliver igen i år en del af Challenge Fre-
dericia og i år på den klassiske distance, den 
olympiske distance, hvor man skal svømme 
1500 meter, cykle 40 km og løbe 10 km. 

At vi igen er en del af Challenge Denmarks 
stævner sikrer, at vi igen kan byde vores 
atleter velkommen til et topprofessionelt løb, 
hvor logistik, ruter, forplejning og ikke mindst 
sikkerhed er i top. 

Løbet har igen i år sit udgangspunkt på hav-
nen i Fredericia og ruterne vil igen i år være 
med svømning i den nye havnekanal, måske 
vi igen i år kan byde på svømmetur med et 
marsvin, cykelrute i trekantsområdet ved 
Fredericia med en lille afstikker til Middelfart 
via den gamle Lillebæltsbro og så en løberute 
langs det gamle voldanlæg i byen.    

Jeg ønsker alle deltager samt tilskuere et 
rigtig godt løb. Og husk det handler ikke om at 
vinde, men om at deltage. Og at gennemføre 
kan være den vigtigste sejr, nemlig for én selv. 

Velkommen til Triatlonstævne 
i Fredericia

På DPIF, Fyns og Sydøstjyllands politiidrætsforeningers vegne
Lars Bering
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Sydøstjyllands Politiidrætsforening byder 
velkommen til årets Challenge stævne

På Sydøstjyllands Politiidrætsforenings vegne 
vil jeg rigtig gerne byde deltagerne velkom-
men til Fredericia by. Vi er glade for at kunne 
profilere Fredericia som en sportsby, som 
man ofte vender tilbage til, især når der er tale 
om triathlon og Iron man arrangementer. Vi 
har i Fredericia by en (tør man næsten godt 
kalde det), lang tradition for netop den slags 
arrangementer. Fredericia by har i mange år 
lagt gader, volde, strand og ikke mindst hav 
til disse sportslige udfoldelser. Sydøstjyllands 
Politiidrætsforening har ikke selv været ar-
rangør af disse arrangementer. Det har vores 
lokale triforening udført på fornemste vis. 
Men vi har bidraget med deltagere og vores 
tilstedeværelse ved disse arrangementer. 
Hvad enten det har været lokale danske me-
sterskaber eller verdensmesterskaber. Syd-
østjyllands Politiidrætsforening støtter gerne 
sporten der hvor vi kan. 

Jeg vil hermed også udtrykke en stor tak til 

Lars Bering fra Fyns 
Politiidrætsforening 
for det store forbe-
redende arbejde, 
Lars igen har udført 
op til dette arrange-
ment. Ligesom sid-
ste års Challenge 
for politifolk, som 
Lars fik arrangeret 
på fornemste vis, er dette års arrangement 
igen i de tryggeste hænder hos Lars og hans 
team fra Fyns Politiidrætsforening. 

Til alle deltagerne, stor som lille, hurtig som 
langsom, og uanset som om du går efter gul-
det, eller du går efter at overvinde dig selv, så 
ønsker jeg jer alle en fornøjelig og fantastisk 
dag og et godt arrangement. 

Robert Hansen
Formand Sydøstjyllands Politiidrætsforening
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Praktisk info
Fyns Politiidrætsforening og Sydøstjyllands Politiidrætsforening har i samar-
bejde med Dansk Politiidrætsforbund endnu en gang fornøjelsen af at byde vel-
kommen til et stævne i en af tidens mest voksende sportsgrene TRIATHLON. 

Stævnet vil igen blive afholdt som en del af ”Challenge Fredericia”, som vil stå for alt det prak-
tiske. Ruter og praktisk information vil kunne ses på Challengedenmark.dk i løbet af foråret/
sommeren efterhånden som de tilgår hjemmesiden.

DATO
Stævnet vil blive afholdt i Fredericia søndag d. 3 september 2017. 
 
STARTOMRÅDE
Der vil være start ved målområde på havnen i Fredericia, Oldenborggade ved Gl. Havn ud 
for Gothersgade. 

CHECK IN
I de orange haller. Her vil der blive udleveret startnumre og tasker til skiftezoner. Ved ændring 
vil det tilgå hjemmesiden.  
 
DISTANCER
Distancen vil være den olympiske triathlon distance – 1500 meter svømning, 40 km cykling 
og 10 km løb.
 
RUTER 
Svømning vil foregå i den ny kanal i Fredericia havn i området, som hedder Gl. Havn.
Cykelruten vil primært gå fra havnen i Fredericia, mod syd til de små byer Skærbæk og Taulov, 
over den gamle Lillebæltsbro til en mindre rundtur i Middelfart. Derefter retur til Fredericia. 
Løberuten vil være fra havnen og derfra langs det gamle voldanlæg i Fredericia.
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TILMELDING
Sker direkte ved Challenge.dk sammen med betaling. Der skal benyttes voucherkode ved 
tilmelding. 
Koden er: Politri17. 

PRIS 
499,-   (Normalpris 749,-)

TILMELDINGSFRIST
Senest 15. august 2017 
 
FORPLEJNING
Der vil under løbet være forplejning i form af energidrik og diverse frugt ved depoterne.
Derudover vil der blive udleveret medalje og trøje fra stævnet.

SAMLINGS-OMRÅDE
Der vil efter løbet være et samlingsområde for alle deltagere i politikonkurrencen, hvor det 
sociale samvær kan plejes. Området vil være i start-/målområdet og vil være markeret med 
”Politi”. Man kan ligeledes inden løbet samles i dette område. I dette samlingsområde vil 
der ligeledes blive serveret en sandwich, vand, frugt og lidt energi til dem, der har deltaget i 
stævnet under ”politrikoden” 

EUROPÆISKE POLITIMESTERSKABER
De næste Europæiske Politimesterskaber i triathlon på den olympiske distance afvikles i 2018.
Triathlon-udvalget under Dansk Politiidrætsforbund betragter dette stævne som forberedelse 
til disse mesterskaber, så har du lyst og interesse for at deltage på europæisk konkurrence-
niveau er dette et oplagte stævne til at vise, hvad netop du kan på denne distance. 
Kontakt gerne udvalget ved Morten Spanier Jensen på mob. 72 58 93 60 eller mail msj004@
politi.dk for nærmere info om andre krav og forventninger til at komme i betragtning til me-
sterskaberne.

PRÆMIER
Der vil være præmier til de 3 bedste på både herre- og damesiden. Der vil være særskilt 
præmieoverrækkelse for politikonkurrencen i samlingsområdet umiddelbart efter sidste 
deltager er i mål. 
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For yderligere oplysninger omkring stævnet 
henvises der til Challenge.dk ś hjemmeside, 
der løbende vil blive opdateret hvis der sker 
ændringer.
 
Spørgsmål eller lignede kan ligeledes rettes til 
undertegnede på lebering@hotmail.com eller 
tlf. 28 60 68 04.
 
Dette er en optimal mulighed for dig til at se 
hvad triathlon-sporten er, eller du kan bruge 
stævnet som god og professionel forbere-
delse til andre og eventuel længere distancer. 
 

Vi håber på rigtig stor deltagelse og at alle 
får en rigtig god dag i konkurrence med sig 
selv og andre. 
 
Vel mødt på Fyns Politiidrætsforening, Syd-
østjyllands Politiidrætsforening og Dansk Po-
litiidrætsforbunds vegne:

Lars Bering

Arrangementet starter i området omkring 
Gl. Havn i Fredericia. Det er den indre del af 
Fredericia by. Området husede tidligere virk-
somheden Superfos/Kemira, som blev revet 
ned for 10 år siden, og området er nu i færd 
med at blive omdannet til grønt og rekreativt 
området, men bebyggelse og boliger på ste-
det. Et kanalprojekt er også i gang, således 
at første del af et kanalforløb er færdigt. 
Denne del af kanalen vil svømmerne også 
skulle svømme i. 

Gl. Havn området er Fredericia ś første hav-
neområde, hvorfra færgen i tidernes mor-
gen afsejlede mod Strib på Fyn. Siden hen 
blev den industrihavn og fortøjningsplads for 
lodsbådene og marinehjemmeværnets skibe, 

indtil for nogle år siden, hvor havnen blev fri-
givet til gæsteanløb af private skibe og både. 
Områder huser nu også små restauranter og 
hyggelige spisesteder. 

Svømningen på 1500 meter distancen bliver 
ud af Gl. Havns udløb og forbi den tidligere 
tørdok hos Fredericia Skibsværft. Tørdokken 
er dog fyldt ud nu, og er blevet en del af hav-
neområdet og molerne. Videre ud af udløbet 
og derfra ud i åbent vand i Lillebælt, som nok 
skal give deltagerne nogle udfordringer med 
de stærke og ofte varierende strømforhold. 
Ude i Lillebælt vender svømmerne og svøm-
mer tilbage til Gl. Havn indløbet og videre ind 
i kanalen.

Om selve arrangementet
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Efter svømning kaster atleterne sig op på 
cyklen. Cykelruten er lagt fra havneområdet 
og igennem Fredericia by og ud langs Strand-
vejen med Lillebælt på den ene side. Videre ud 
til Erritsø og til Kolding Landevej forbi Taulov, 
hvor Skærbæk er lagt ind i distancen, og vi-
dere tilbage mod Fredericia. Men i stedet for 
at køre tilbage til Fredericia, fortsætter turen 
over Den Gl. Lillebæltsbro og mod Middelfart. I 
Middelfart by vendes der, og turen går tilbage 
ad Den Gl. Lillebæltsbro, og ind til Fredericia 
Havn. Denne tur er 40 km og slutter for del-
tagerne, som er tilmeldt den korte distance. 
Den lange distances deltagere snupper lige en 
tur mere inden de kan kaste sig i løbeskoene. 

Løbeturen på 10 km har sit udgangspunkt 
på havneområdet, som fører løberne forbi 
Skanseodden, som er Fredericia ældste hav-
neområde, (men som i dag er et moderne 
havneområdet ejet af Shell). Videre mod nord 
ad Fredericia voldanlæg forbi Østerstrand. 
Netop Østerstrand er måske velkendt for 
mange af deltagerne, da Østerstrand mange 
gange har lagt vande til tidligere Triathlon 
og Iron Man arrangementer. Østerstrand er 
i øvrigt endnu ældre som havneområde end 

Skanseodden. I tidernes morgen, og under de 
mange krige Fredericia har lagt by og sted til, 
gik der en træbro langt ud i vandet. Stedet er 
forholdsvis lavvandet, og derfor skulle broen 
gå langt ud i vandet, før der var dybt nok til 
at skibene kunne lægge til. Og er der krig, er 
der også kanonkugler, og det kan man, hvis 
man dykker ud for Østerstrand, være heldig at 
finde endnu. Løberne kommer også til at løbe 
direkte oven på de bunkers, som tyskerne un-
der besættelsen i 1940 – 1945, gravede ud i 
volden. Formålet var at lave torpedostationer 
inde i volden, således at man kunne afsende 
torpedoerne direkte ud fra voldanlægget og 
ud i Lillebælt mod fjendtlige skibe. Så vidt 
vides blev der aldrig afsendt torpedoer fra 
anlægget, som i dag er lukket og dækket 
helt til. Løberne fortsætter ud til Danmarks 
Bastion, som er en del af Fredericia volds 
mange bastioner og forsvarsværker. Videre 
ad voldanlægget frem til Prinsens Port og det 
næsten 4 meter høje monument Landsolda-
ten, og derfra tilbage gennem Fredericia bys 
gader til udgangspunktet ved havnen. 
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Fredericia by og dens historie

Fredericia blev grundlagt som en militær 
fæstningsby i 1650 af den danske konge 
Frederik den III, i det han ønskede at have et 
stærkt fæstningsværk mod syd, hvorfra især 
preuserne og østrigerne kom hærgende. By-
ens navn var oprindeligt Frederiksodde, efter 
kongens navn, men allerede efter 13 år fik 
byen sin nuværende navn Fredericia. Byens 
gader er inde for voldene anlagt diagonalt, så 
man kan se fra den ene ende af gaden til den 
anden. Dette var for at kunne se fjenden, hvis 
de fik indtaget byen, og samtidig kunne man 
også skyde efter dem med kanonerne. Et an-
det krigssærkende for byen er, at ingen af de 
gamle kirker, som ligger inde for voldene, har 
hverken tårne eller spir. Dette for at fjenden 
uden for voldene, ikke skulle kunne bruge de 
høje tårne som sigtemærke for deres kanonild 
og beskydning af byen. Fredericia har flere 

Alle fotos er af Robert Hansen, bortset fra Gl. Havn fra Lokalhistorisk Arkiv.

Det Hvide Vandtårn på volden, 
som løberne kommer forbi.

Landsoldaten ved volden, 
hvor løberne kommer forbi.
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gange i tidens løb været løbet over ende af 
fjendtlige soldater. Det være sig både sven-
skere, tyskere og østrigere. I 1849 havde den 
slesvig-holstenske hær belejret Fredericia, 
og det førte til, at den danske hærledelse 
besluttede at føre en stor del af den danske 
hær til Fredericia, for om morgenen den 6. juli 
1849, at lave et udfald mod fjendens soldater, 
som efter hårde kampe blev nedkæmpet. Og 

netop den 6. juli er en begivenhed, som Fre-
dericia markerer hvert år. Dagen starter med 
kanonsaluter, og senere på dagen marchere 
militæret sørgemarch gennem byen, iført 
gamle uniformer fra den gang. Byen summer 
de næste mange dage af aktiviteter. Blandt 
andet er der skabt en tradition for, at der er 
jazz –og blues festival i byen, hvortil der er 
gratis adgang til de fleste arrangementer.

Gl. Havn i Fredericia, hvor der skal svømmes fra.

Udmundingen af Gl. Havn, hvor 
svømmerne skal ud og vende.

Den Gamle Lillebæltsbro som skal 
passeres 2 gange på cykelturen.
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Fredericia kommune har i dag ca 50.000 
indbyggere. Som politikreds er Fredericia 
en del af Sydøstjyllands politi, som består af 
lokalstationerne Kolding, Vejle, Horsens, Bil-
lund, Skanderborg og Fredericia. Fredericia 
politigård stod færdig i 1989 og er derfor 
bygget specielt til at huse en politienhed. 
I forbindelse med reformen blev hele den 
øverste etage af politigården ombygget til 
brug for Kriminalteknisk center med ca 40 
ansatte. Fredericia politi øvrige afdeling består 
i dag af ca 40 ansatte, som alle udgør politiets 
patruljetjeneste

Hvis du som deltager skulle få tid og lyst, eller 
hvis du er med som familie eller hepper for 
deltagerne, så ligger Fredericia ś forretningsliv 
og forretningsgader få 100 meter fra havne-
området, hvor stævnet finder sted. Gl. Havn 

ligger så at sige i Fredericia by og centrum. 
Fredericia ś særkende er det omkransende 
voldanlæg, som blev anlagt for at beskytte 
Fredericia by under de mange krige. Derfor 
har Fredericia by som sådan heller ikke 
udviklet sig udadtil hvad angår det centrale 
Fredericia og handelsby. Voldene har skabt 
en naturlig barriere for at udvide og udbygge 
byens centrum. Ikke at der ikke ligger forret-
ninger og butikker uden for voldene. Det gør 
der, men den naturlige handelsstand foregår 
i gaderne inden for voldene. 

Er man historieinteresseret har Fredericia 
specielt meget krigshistorie at byde på. Det 
kan anbefales at opsøge Fredericia Turist-
kontor, som i øjeblikket ligger i bygningen hos 
Fredericia Bibliotek, Prinsessegade 27. 

Prinsens port i Fredericia ved siden af 
Landsoldaten, hvor løberne kommer forbi.

Øster Strand, som løberne passerer.

Gl. Havn i Fredericia, hvor der skal svømmes fra.
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