
DGI Hærvejsløbet 2018 

Hej navn 

Du er tilmeldt DGI Hærvejsløbet 2018. 

Det er vi rigtig glade for. 

Som sædvanligt har vi lagt os i selen for at gøre oplevelsen unik og 
håber, at du med godt humør og gode ben vil bidrage til, at årets 
cykelfest bliver endnu stærkere. 

DGI Hærvejsløbet er Danmarks største cykelløb, men vigtigere endnu, 
så har vi fokus på at være det bedste. Det betyder, at vi gør alt for at 
tage hånd om jeres oplevelse på den jyske højderyg og sætter alle 
sejl til for at styrke fællesskabet på de to hjul. 

Vi sætter Hærvejen i bevægelse lørdag 23. juni 2018 under mottoet 
”Vejen til oplevelser” og glæder os til cykelfest. 

  

Papuga sørger for transporten 

Vi ved fra tidligere år, at den største udfordring for at deltage i DGI 
Hærvejsløbet er logistikken for jer. 

Derfor har vi i år allieret os med Papuga Cykelrejser, der står for 
transporten mellem Viborg og startstederne. Vi har i år flere 
busafgange end nogensinde før. 

Du kan se herunder, hvordan du tilkøber bustransport, og hvilke 
afgange der er på din distance. 

  

Tilkøb og ændringer i din tilmelding 

Har du endnu ikke styr på logistikken eller maden når du kommer i 
mål, så log in på din profil på Sportstiming 
 



Gå til: 
Mine ordrer 
Se tilmeldte 
Ret/tilkøb 
Vælg det tilkøb, du ønsker 
 
Gå til Sportstiming her: Sportstiming 

  

Udsolgte ruter 

Der er stadig ledige pladser på 4 ud af de 9 ruter (alle MTB ruter er 
udsolgt). Men hver dag bliver der færre og færre – så få vennerne 
tilmeldt, inden der også er udsolgt på jeres favoritrute. 

Tilmeld her: https://www.sportstiming.dk/event/4984/ 

  

Hvad er nyt i 2018? 

DGI Hærvejsløbet udvider i år med 2 nye ruter på landevej. Specielt 
den helt nye rute nordfra fra Aalborg bliver spændende at følge, da 
Hærvejen nu kommer til sin ret i nærmest fuld længde fra syd til 
nord. 

Den anden nye rute går fra det fantastiske depot i Nr. Snede. På 
denne måde favner landevejsruterne nu så forskellige distancer, at 
der er noget for enhver, hvad enten man er til de 45 km fra Funder 
eller kongedistancen på 275 km fra Flensborg. 

Samtidig arbejder vi for, at oplevelsen er endnu større og finkæmmer 
til stadighed landskabet for både Hærvej, spektakulære steder og 
endnu smukkere ruter. Læs blandt andet om ændringerne ved Dimen 
– Danmarks mest spektakulære brostensstigning. 

https://www.facebook.com/haervejsloebet/photos/gm.165249044130
046/1245553128914072/?type=3&theater 

Vi håber, I alle får en god sommerdag på Hærvejen. 

https://www.sportstiming.dk/event/4984
https://www.sportstiming.dk/event/4984/
https://www.facebook.com/haervejsloebet/photos/gm.165249044130046/1245553128914072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/haervejsloebet/photos/gm.165249044130046/1245553128914072/?type=3&theater


Se mere her: https://www.dgi.dk/haervejsloebet/ 

  

Cykeltøj der sparker r.. 

Hvis du alligevel skal købe nyt lækkert kvalitetscykeltøj, så ta´ et 
smut forbi webshoppen og bliv klædt på til sommerens udfordringer 
på cyklen. 

Webshoppen finder du 
her: https://www.dgi.dk/haervejsloebet/webshop 

  

Fest når I kommer i mål 

DGI Hærvejsløbet er ikke kun en cykelfest op igennem Jylland – det 
er også muligheden for at deltage i byfesten i Viborg, når du kommer 
i mål. Ja, det er nærmest svært at komme udenom cykelfesten. 

Her er der musik i gaderne, glade mennesker og muligheden for at 
fejre en flot præstation i den gamle Hærvejsby. 

Læs mere her: http://snapsting.dk/ 

  

Overnatning i Viborg 

Hvis I vil finde overnatning i Viborg (lørdag til søndag) kontakt 
Viborg: http://www.haervejsarenaen.dk/overnatning/ 

  

Billeder & video 

Der vil på dagen blive taget billeder og optaget video, både med 
filmkamera og med droner. Disse fotos og optagelser vil efterfølgende 
blive brugt i markedsføringsøjemed. 

https://www.dgi.dk/haervejsloebet/
https://www.dgi.dk/haervejsloebet/webshop
http://snapsting.dk/
http://www.haervejsarenaen.dk/overnatning/


Mangler du yderligere info, så frygt ikke. Vi sender 2 infomails mere til 
dig inden løbet. 

Med venlig hilsen 
  

Thomas Dohm 

Kommunikationsansvarlig 

DGI Hærvejsløbet 
Tlf. 40 68 99 19 

thomas.dohm@dgi.dk 
 

mailto:thomas.dohm@dgi.dk

