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INDBYDELSE: 
 

DPIF Jubilæums Cup, 3. Afdeling  
TIRSDAG den 17. august 2021 

Landevejscykling 
Lejre 

 
1. start kl. 12.00 

 
DPIF Jubilæums Cup er for ansatte og medlemmer fra Dansk Politiidrætsforbund og Dansk 

Militært Idrætsforbund, og vi håber inderligt på, at der vil være rigtig mange  

deltagere på startlinjen fra politiet og militæret fra hele Danmark. 

 

Vi fejrer i 2021 75-års jubilæum i Dansk Politiidrætsforbund. 

 
Der konkurreres efter DCU’s sportslige regler og efter DCU’s pointtildeling: 
 

 8 point til nr. 1 

 6 point til nr. 2 

 5 point til nr. 3 

 4 point til nr. 4 

 3 point til nr. 5 

 2 point til nr. 6 

 1 point til alle fuldførende 
 
Pointene tælles med i den samlede stilling individuelt og til konkurrencen mellem forbundene. 
 
 

Tirsdag den 17. august 2021 kører vi på følgende rute(kort):  
 
(01)Start- og mål på Bispegårdsvej u.f. Lejre Hallen; (02)(LX)th. ad Lejrevej; (03)th. ad Hvalsøvej 

og videre lige ud ad Særløsevej; (04)(O)lige ud i rundkørsel og videre lige ud ad Særløsevej og 

Roskildevej: (05)th. ad Raunsbjergvej og videre lige ud ad Hanehøjvej og Kisserupvej; 

(06)S-sving på Kisserupvej under bro); (07)tv. Ad Bispegårdsvej v/Femvejen (X); 

videre ad Bispegårdsvej til mål. 

I alt ca. 17,5 km. 

 

Hjemmeside til 3. Afdeling med tilmelding, kort, resultater, praktiske oplysninger o.a. 
 

https://www.alltrails.com/explore/map/dpif-jubilaeumscup-3-afd-samt-c4b-2-afd-748d6b6
https://www.sportstiming.dk/event/9120


 

Ruten 
Ruten er en landligt beliggende rundstrækning og med en moderat hårdhedsgrad, belagt med rigtig 
god asfalt, hvilket gør det til en relativ hurtig rundstrækning afhængigt af vindforholdene på dagen. 
 
Sikkerhed 
I forhold til sikkerheden da bliver ruten bemandet med uddannede trafikofficials og flagposter, og 
foran felterne vil uddannede MC Marshals fra MC Task Force i Rigspolitiets Idrætsforening ledsage 
og optimere sikkerheden for de deltagende ryttere. Yderligere vil der på ruten og ved start/mål være 
uddannede behandlere, der er klar til at træde til med førstehjælp og hjertestarter om nødvendigt.  

 
STARTTIDER: 

 

Mesterklassen: Start kl. 12.00; 6 omgange é 17,3 km, i alt 104 km (1. omgang med masterkørsel) 

Klasse 1:      Start kl. 12.05; 5 omgange á 17,3 km, i alt   87 km (1. omgang med masterkørsel) 

Klasse 2:      Start kl. 12.10; 5 omgange á 17,3 km, i alt   87 km (1. omgang med masterkørsel) 

Klasse 3:      Start kl. 12.15; 4 omgange á 17,3 km, i alt   69 km (1. omgang med masterkørsel) 

Klasse 4:      Start kl. 12.15; 4 omgange á 17,3 km, i alt   69 km (1. omgang med masterkørsel) 

Damer:      Start kl. 12.15; 4 omgange á 17,3 km, i alt   69 km (1. omgang med masterkørsel) 

Motion:      Start kl. 12.15; 4 omgange á 17,3 km, i alt   69 km (1. omgang med masterkørsel) 

 

 
PRAKTISK INFORMATION: 

 

*Udlevering af chip og rygnummer ved start/mål, Bispegårdsvej u.f. Lejre Hallen fra kl. 10.30 

*Omklædning i Lejre Hallen (200 meter fra start/mål) fra kl. 10.30 

*Toiletforhold i Lejre Hallen (200 meter fra start/mål) 

*Prisen er kr. 150,- + kr. 150,- for spisning 

*Der er kaffe ved start og mål for alle  

*Tilmelding senest den 15. august 2021 

*Efteranmeldelse koster kr. 300,-  

*Præmieuddeling fra kl. 14.00 

*Spisning fra kl. 14.00 

 
TILMELDINGSLINK (finder du også på www.rpif.dk)  

 
Vel mødt til 3. Afdeling af DPIF Jubilæums Cup 

 
/Jørgen Guldborg 

Rigspolitiets Idrætsforening 
Formand 

 
 

Arrangementet afholdes under iagttagelse af de gældende COVID-19 restriktioner! 

https://www.sportstiming.dk/event/9120
http://www.rpif.dk/

