
                                                                                                                                                                          

 

Invitation til: 

  

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling og  

1. afdeling af DPIF Jubilæums Cup  
23. og 24. maj 2022 i Brædstrup 

 
PI Horsens byder alle cykelryttere velkommen til de Danske Politimesterskaber i landevejscykling, 
som samtidig er 1. afdeling i årets DPIF Jubilæums Cup. Mesterskaberne, der afvikles i noget af 
Danmarks bedste og mest udfordrende cykelterræn med udgangspunkt i Brædstrup. Det er også et 
af flere iagttagelsesløb til de europæiske politimesterskaber i Danmark til september 2022, på 
samme rute. Enkeltstart og linjeløbsruten er desuden helt ens.  
 
Der køres i følgende klasser i både linjeløbet og enkeltstarten: 

• Damer, åben for alle og afvikles som mesterskab 

• Klasse 4, alle som i 2022 fylder 60 år eller ældre 

• Klasse 3, alle som i 2022 fylder 50 år og t.o.m. 59 år 

• Klasse 2, alle som i 2022 fylder 40 år og t.o.m. 49 år 

• Klasse 1, alle som i 2022 fylder 21 år og t.o.m. 39 år 

• Mesterskabsklassen, er åben for alle og afvikles som mesterskab 

• Motions- og begynderklasse for kvinder og mænd – kun linjeløb 
 
Ryttere, der ønsker at komme i betragtning til landsholdet, skal stille til start i mesterskabs-
klassen i både enkeltstart og linjeløb. For damerne er det naturligvis dameklassen. 
 
Enkeltstart- og linjeløbsruten går fra Brædstrup mod Sdr. Vissing ad en bølgende vej uden ret 
meget læ.  
Fra Sdr. Vissing svinger deltagerne mod vest og kører af små, kringlede veje til Addit. Har man 
overskud, kan man nyde noget af det smukkeste natur i området. 
Herefter går det hurtigt ned ad bakke mod Mossø, hvor ruten forløber langs søens sydside - forbi 
Klostermølle og op til Voerladegaard.  
Ruten fortsætter igen ned ad bakke mod Voervadsbro hvor der er lidt køretekniske udfordringer 
inden deltagerne skal svinge ad Nederskovvej hen mod den frygtede Smedebakke. 
Smedebakken er en ca. 900m lang bakke med en gennemsnitsstigning på ca. 8%. Denne bakke kan 
give anledning til spekulation omkring opsætning af enkeltstartscyklens gearing samt angreb for 
den samlede sejr til linjeløbet.  
Fra toppen af Smedebakken går ruten mod sydvest ind til mål i Brædstrup. Igen er der ikke meget 
læ på ruten så deltagerne er sikre på at komme til mål i rød zone. 27 km med ca. 300 højdemeter. 
 
Ruten er alsidig gennem det bølgende, smukke landskab omkring Brædstrup. Der er både hurtige 
nedkørsler, hårde bakker og tekniske passager, som giver forhåbning om en god enkeltstart og 
nogle gode cykelløb. 



                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 

 
For at downloade ruten til cykelcomputeren - klik på nedenstående link eller kopier det ind i din 
browser: https://www.strava.com/routes/2927663101895002664 
 
Ruten vil være markeret med pile, ligesom der vil være bemandede vejvisningsposter, og for at 
højne sikkerheden yderligere, vil der vil være uddannede MC Marshals fra MC Task Force i 
Rigspolitiets Idrætsforening foran alle felterne. 
 
Mesterskabsklassen kører 5 omgange, i alt 135 km. Klasse 1 og klasse 2 kører 4 omgange, i alt 108 
km. Klasse 3, 4 og dameklassen kører 3 omgange, i alt 81 km. 
Motions- / begynderklassen for kvinder og mænd kører 2 omgange, i alt 54 km. 
 
Tidsplan: 

• Enkeltstart mandag den 23. maj 2022 afvikles med første start kl. 13.00 med 
Mesterskabsklassen som først startende og derefter klasse 1, 2, 3, 4 og Dame klassen.  

• Linjeløbet tirsdag den 24. maj 2022 afvikles med første start kl. 10.30, hvor 
Mesterskabsklassen starter og derefter klasse 1, 2, 3, 4 samt Dameklassen. Flere klasser 
kan slås sammen. 

 

https://www.strava.com/routes/2927663101895002664


                                                                                                                                                                          

 

 
 
DPIF Jubilæums Cup:  
I forbindelse med linjeløbet afvikles samtidig 1. afdeling af DPIF Jubilæums Cup, som er et 
samarbejde mellem Dansk Politiidrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund. 
Der vil være særskilt præmie overrækkelse for DPIF Jubilæumscuppen og for politimesterskaberne.  
 
Ryttere fra DMI, der ønsker at deltage i enkeltstarten, kan deltage særskilt. Resultater herfra tæller 
ikke med i den samlede stilling. Der vil være særskilte præmier til deltagere fra DMI i enkeltstarten. 
 
Stævnekontor og parkering: 
I klubhuset ved hallerne/stadion i Brædstrup. Skovvejen 26, 8740 Brædstrup. Stævnekontoret er 
åbent for nummerudlevering, således: 

• 23. maj fra kl. 1100  

• 24. maj fra kl. 0900 
Parkering begge dage på p-plads ved stævnekontoret. 
 
Omklædning og bad:  
Der er omklædning og bad i klubhuset ved stadion i Brædstrup, Skovvejen 26, 8740 Brædstrup.  
 
Indkvartering:  
Ved egen foranstaltning. Kontakt Pejsegården. 795 kr. for enkeltværelse. 895 kr. for 
dobbeltværelse inklusiv morgenmad. Der er forhåndsreserveret 25 værelser. 
 
Præmieoverrækkelse og bespisning. 
Begge dage vil der efter løbene være præmieoverrækkelse i forbindelse med spisning ved 
Pejsegården i Brædstrup. 
 
Tilmelding og betaling til løb og spisning: 
Prisen for deltagelse i cykelløb:  150 kr. pr. løb + evt. onlinegebyr. 
Prisen for spisning den 23. juni: 200 kr.  
Prisen for spisning den 24. juni: 200 kr. 
 
Tilmelding til både løb og spisning via nedenstående link. 
https://www.sportstiming.dk/event/10568?eventAccess=j2pKFyxRMJ 

Senest mandag den 9. maj 2022. 
Bemærk, betaling for bespisning kommer som tilkøb ved/efter tilmeldingen. 
 
Kontakt til arrangør:  Kasper Matthiessen, mail kjm002@politi.dk 

 
 
 
 
 

https://www.sportstiming.dk/event/10568?eventAccess=j2pKFyxRMJ
mailto:kjm002@politi.dk


                                                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
Forbehold: 
Meget er usikkert på grund af COVID-19 og ikke mindst krigen i Ukraine. Mesterskabernes afvikling 
kan ændres i forhold til invitationen. Det drejer bl.a. om omklædning, bad, spisning og priser på 
spisning. Der vil frem mod mesterskaberne blive arbejdet på en optimal løsning og ændringer eller 
tilføjelser vil blive meddelt på hjemmesiden www.politiport.dk. 
Vi følger myndighedernes anvisninger, og håber at kunne gennemføre stævnet på forsvarlig vis for 
både deltagere, officials og omkringboende. 
 
 
 

Med sportslig hilsen 
 

Kasper Matthiessen 
PI Horsens 

 

 


