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Endelig kan vi igen sætte fødderne i pedalerne og mødes til et rigtigt cykelløb – endda et løb med deltagere 

fra både Dansk Militær Idrætsforbund og Dansk Politiidrætsforbund. 

Corona har påvirket os alle både i arbejdslivet og privatlivet og derfor også påvirket vores muligheder for at 

dyrke lige dén sportsgren, som vi hver især brænder for. Og det forløbne år har føltes uendeligt langt med alle 

restriktionerne. Derfor er det utrolig glædeligt, at vi nu igen kan begynde at mødes om vores fælles interesser 

og til mere end den daglige træning. 

Alt det, vi nu får mulighed for, er forhåbentlig også en påbegyndt rejse mod lysere tider og flere muligheder. 

Også hvad angår cykelløb. 

Politiet og forsvaret har et tæt, godt og konstruktivt samarbejde – et samarbejde som har stor betydning for 

samfundet. Det har vi også igen vist i 2020, bl.a. i forbindelse med indsatsen mod Corona. Sport som fælles-

nævner er med til at styrke relationerne mellem os, hvilket også gavner os, når vi hver især er på job. 

Nu mødes vi til et cykelløb, og der hersker for mig ingen tvivl om, at vi hver især vil gøre hvad vi kan for at vinde. 

Jeg er dog også overbevist om, at det hele vil blive gennemført i den rette sportslige ånd. 

Tusind tak til alle jer, der har lagt kræfter i at gøre dette løb muligt. Jeg håber, I får et rigtig godt cykelløb og 

en fantastisk dag i vores politikreds. 

VELKOMMEN TIL
DPIF JUBILÆUMS CUP 2021

I MIDT- OG VESTJYLLAND

Helle Kyndesen
Politidirektør
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Med denne ofte hørte sætning vil Midt- & Vestjyllands PI gerne byde alle velkommen til årets første afdeling i 

vores fælles løbsserie, der var hårdt ramt af Covid restriktioner i 2020.

Løbet i dag skal køres på den rute, som DMI havde planlagt til deres forbundsmesterskaber i september 2020, 

og det bliver i et område øst for Holstebro med start/mål i Borbjerg og en ca. 15 km lang rundstrækning i det 

flotte landskab.

Vi håber, at I alle på trods af Covid 19, har fået trænet godt og vil give hinanden en god og fair fight indbyrdes 

og forbundene mod hinanden.

VELKOMMEN TIL
TIL 1. AFDELING AF DPIF 
JUBILÆUMS CUP 2021

Jens Claumarch
Næstformand DPIF

DET BLIVER GODT IGEN!
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
  Kl. 0930-1045 Registrering linjeløb

  Kl. 1045-1055          Info møde hvor alle deltagere skal deltage.

  kl. 1100-1400 Linjeløb 

  Kl. 1100 Start klasse 1

  Kl. 1105 Start klasse 2

  Kl. 1110 Start klasse 3

  Kl. 1115 Start klasse 4, kvinder og motionister.

  Kl. 1400 Alle ryttere forventes i mål. Herefter præmieoverrækkelse 

   og evt. mulighed for afsluttende spisning/sammenkomst.

Ved få deltagere i flere klasser, kan flere klasser få samme starttidspunkt.

Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere. 

FØLGEBIL/MC

På ruten kører MC Task Force foran hver startgruppe samt en følgebil som samler evt. udgåede ryttere og 

deres cykler op. Man transporteres til målområdet, og her SKAL den udgåede rytter melde sig til stævnekon-

toret og aflevere chip.

I henhold til politiets løbstilladelse skal følgende indskærpes:

• Færdselslovens bestemmelser skal overholdes

• Der vil være kørende og stationært personel på ruterne. Deres anvisninger SKAL efterkommes. 

Dertil kommer flagposter som er opstillet relevante steder på ruterne. De er tydeligt afmærket med refleksve-

ste og deres vejvisning skal også følges. 

STÆVNEPLADS 

• Stævnepladsen ligger ved Borbjerg kirke her forefindes sekretariatsvogn og tidtagningsteamet. 

• Der forefindes toiletter og omklædnings faciliteter i fritidscentret

• Parkering på anvist P-område skal overholdes.
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RUTEN

• Er en 15 km rundstrækning på offentlig vej (se rutekort/højdeprofil).

• Ruten er ikke spærret for den øvrige trafik.

• Rundstrækning gennemkøres jf. nedenstående:

 Klasse 1. /18+ ca. 90 km 6 omgange 

 Klasse 2. /40+ ca. 75 km 5 omgange 

 Klasse 3. /50+ ca. 75 km 5 omgange 

 Klasse 4. /60+ ca. 60 km 4 omgange 

 Kvinder (ingen aldersbegrænsning)  ca. 45 km, 4 omgange 

 Motion/begynder (ingen aldersbegrænsning) ca. 45 km, 3 omgange 

• Ruten er markeret med skilte de steder ruten svinger/drejer.

 Det indskærpes overfor alle deltagere, at man SKAL følge færdselsloven, køre i højre side og udvise  

 overblik, specielt i kryds m.m.

• Der er afstandsmarkering før mål ved 1000m, 500m & 100m.

• Det anbefales at køre ruten igennem i bil eller på cykel inden løbsstart.

• Der skal køres med en godkendt cykelhjelm.

• Løbsnummer skal benyttes og sidde midt/højt på ryggen.

• Deltagerne skal cykle frem til start ca. 5 min. før starttid for kontrol af hjelm og cykel.

• Følgebil eller anden hjælp under afvikling er ikke tilladt. Dog må deltagere fra samme forening gerne hjælpe  

 hinanden, dog ikke overdrage cykelramme.

• Det er ikke tilladt at anvende triathlonstyr.

• Efter målgang skal rytterne køre til stævnepladsen, hvor tidtagningschip afleveres på sekretariatsvognen.

LINJELØBET
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STÆVNEORGANISATION/JU RY

DMI repræsentant CSG H.S. Juhl  Tlf. 25 55 25 80

DPIF repræsentant Jens Claumarch Tlf. 61 15 90 24

BAD & OMKLÆDNING

Der forefindes toiletter og omklædnings faciliteter i Borbjerg Fritidscenter 

TIDTAGNING

RUN2U forestår registrering af tid og resultatformidling. 

Der vil blive udleveret en chip der skal monteres efter nærmere anvisning. Der medfølger en monteringsvej-

ledning og den enkelte deltager er selv ansvarlig for korrekt montering før start.

Tidtagningschippen skal afleveres efter ankomst i mål. 

Deltagerne hæfter for chippen og ikke modtagne eller manglende chip vil efterfølgende bevirke, at den pågæl-

dende idrætsforening afkræves kr. 300 pr. stk. i erstatning.

START/MÅL OMRÅDE
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RESULTATER

Publiceres på stævnepladsen umiddelbart efter løbs afslutning, og på www.run2u.dk samt www.politisport.dk. 

I DPIF Jubilæums Cup konkurreres der i følgende:

  Individuelt alle

  Individuelt (DMI)

  Individuelt (DPIF)

  Samlet stilling mellem de 2 foreninger

Der konkurreres efter DCU ś sportslige regler og 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

PRÆMIER

Præmieoverrækkelse sker umiddelbart efter afslutning af linjeløbet på stævnepladsen.

Der er præmier til nr. 1, 2 og 3   alt efter antal startende i den enkelte klasse. Antal præmier opgives inden start. 

SANITETSTJENESTE

På stævnepladserne forefindes en førstehjælpstaske ved sekretariatet.

Ved alvorligt uheld ringes 1-1-2 og stævneledelsen orienteres.

AFFALD

Alle opfordres til at benytte de opstillede affaldsstativer. Under løbet er det et krav, at man medtager sit af-

fald, herunder rester fra cykelreparationer og lignende.

COVID 19

Vi følger de restriktioner og anbefalinger som Sundhedsmyndighederne har udstukket på løbsdagen, og disse 

vil blive gennemgået før løbet.
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