
Kære deltager 

Så er der 2 uger til, at DGI Hærvejsløbet skydes i gang lørdag 23. juni. 

Vi glæder os til at se jer alle; MTB ryttere, landevejsryttere, tilskuere, familier og ikke 
mindst alle jer der prøver løbet for første gang – vi håber at kunne give jer en 
cykeloplevelse ud over det sædvanlige. 

Igen i år ser det ud til, at vi bliver 5.500 deltagere og er dermed Danmarks største 
cykelbegivenhed. Over 600 frivillige fra 17 foreninger vil gøre sit til, at det også igen 
bliver Danmarks bedste cykelbegivenhed. 

  

Starttider og hold 

Alle eksakte starttider tildeles i infomailen en uge før løbet.   
Ca. starttider for de enkelte distancer finder du under ”Praktisk info” på løbets 
hjemmeside: https://www.dgi.dk/haervejsloebet 

VIGTIGT: Det er nu, du skal tjekke din tilmelding på Sportstiming og sikre, at du er 
tilmeldt det Hold, du vil køre med. Det er IKKE nok at have skrevet, hvilket firma/klub 
du stiller op for.  Du vælger et Hold. Det er yderst vigtigt i forhold til afhentning af 
startnumre, at I er på samme Hold. https://www.sportstiming.dk/profile/login/ 

  

Ruter 

Ruterne og højdeprofilerne til landevejsdistancerne er klar og kan ses på hjemmesiden 
under den distance, du skal deltage på. Klik på ”Rutedata”. Her kan I downloade ruten 
til jeres GPS. 

Højdeprofilerne til MTB-distancerne ligger også klar på de respektive distancer under 
”Rutedata”. Link til selve MTB-ruter og download bliver tilgængelig fredag 15. juni. 

  

Bagage- og bustransport + mad i Viborg 

https://www.dgi.dk/haervejsloebet
https://www.sportstiming.dk/profile/login/


Det er nu, du skal bestille, hvis du og din cykel eller din bagage skal transporteres 
mellem start og mål. Login på https://www.sportstiming.dk/profile/login/ 

Vælg ”Mine ordrer”, ”Se tilmeldte”, ”Ret/tilkøb” 

Der er begrænsede pladser i busserne, så der kan blive udsolgt. (Enkelte afgange er 
allerede udsolgt) 

Alle tilkøb stopper 13. juni. 

  

Afhentning af startnumre 

På startstedet kan du lørdag afhente din startkuvert en time før din tildelte starttid. 
(Ved starten i Flensborg kan man også afhente sin kuvert fredag aften). Kuverterne 
udleveres holdvis, hvis I er tilmeldt som hold. 

Hvis du overdrager dit startnummer til anden side efter tilmeldingsfristen 13. juni, vil 
ændringen ikke kunne ses på det fysiske startnummer. Overdragelsen er naturligvis 
stadigvæk helt OK. 

Se også: https://www.dgi.dk/haervejsloebet 

  

Ledige pladser 

Der er stadig ledige pladser på 4 landevejsdistancer. Men hver dag bliver der færre og 
færre – så få vennerne meldt til inden, der er udsolgt på jeres favoritrute. Tilmeld her 

  

Din sikkerhed 

Du deltager på eget ansvar både hvad angår dig selv og din cykel, men Brand & Redning 
er på samtlige depoter, er mobile, og kan rykke ud ved alvorlige uheld. 

Motorcykel Marshals hjælper på landevejene og betyder en større sikkerhed i forhold 
til jer og den øvrige trafik. 

https://www.sportstiming.dk/profile/login/
https://www.dgi.dk/haervejsloebet
https://www.sportstiming.dk/event/4984


Ved mekanisk defekt skal du på MTB-løbet kunne klare dig selv, mens der på 
landevejsløbet er et hold af servicebiler, som kan tilkaldes. 

Kontaktinformation finder du på bagsiden af dit startnummer. 

Cykelhjelm SKAL benyttes af alle deltagere på alle distancer. 

NB: Hvis tørken i Danmark fortsætter frem mod løbet, vil der være forøget risiko for 
brand. Derfor undlad at tænde cigaretter eller anden form for ild. 

  

Familie og venner – tilskuer hotspots 

Opbakning betyder alt, men det samme gør din sikkerhed. Vi opfordrer på det 
kraftigste til at familie og venner i bil IKKE følges med dig og de øvrige ryttere på ruten, 
men i stedet kører frem til depoter eller tilskuer hotspots. Her finder du: Tilskuer 
hotspots 

Venner og familie, som kører i bil langs med ruten, kan købe en madbillet til depoterne. 
Tilmeldingen sker her 

  

Cykeltøj der sparker r.. 

Bestil tøjet nu, hvis du vil køre i det på dagen. Webshoppen finder du her 

Vi sælger ud af de sidste størrelser. Der er tale om meget stærke tilbud og et 
kvalitetsprodukt. 

  

Byfest i Viborg 

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. 

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/ 

  

https://mimer.dgi.dk/offentlig/A76DE89B-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/A76DE89B-001
http://www.dgi.dk/201806008002
https://www.dgi.dk/haervejsloebet/webshop
http://snapsting.dk/


Danmarks motionscykelløb 

DGI Hærvejsløbet er et rigtigt motionscykelløb. Vi lægger vægt på holdkørsel og socialt 
samvær undervejs. Det vil sige, at I som ryttere forpligter jer på hinanden, hjælper 
hinanden med at holde tempo, venter ved små reparationer og kommer samlet i mål 
på jeres hold. 

Det handler om at få en fantastisk oplevelse undervejs, nyde de overdådige depoter og 
ikke mindst ha’ en uforglemmelig dag på de jyske landeveje og i skovene. Smil til de 
frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde for at gøre jeres oplevelse helt unik. 

Det er nogle fantastiske smukke ruter, som byder på storslåede naturoplevelser, 
udfordringer og masser af forskellige indtryk. Vi håber, det bliver et ”eventyr” for alle. 

  

Ta’ jeres affald med jer, undlad at tisse på privat grund og 
overhold færdselsloven 

Det er naturligvis ikke nødvendigt at informere DGI Hærvejsløbets deltagere om dette, 
da alle selvfølgelig er klar over det. Derfor vil vi gerne rose jer for, at I ikke smider jeres 
affald i naturen eller tisser ind i folks haver, men i stedet tager affaldet med til 
nærmeste depot og benytter toiletterne i depoterne eller finder en grøftekant til 
tissetrangen. 

Og vi vil også gerne rose jer alle på forhånd for at overholde gældende regler i 
færdselsloven ved løbet lørdag 23. juni. 

Ovenstående spiller en afgørende rolle for at motionscykelløb landet over også i 
fremtiden får starttilladelser. Lad os sammen fortsat tage det ansvar på os. 

  

Gratis billeder til alle 

Der bliver i år taget en masse billeder ved DGI Hærvejsløbet lørdag 23. juni. 

Blandt andet vil der være automatisk fotografering ved målstregen af alle deltagere, 
samt flere fotografer ude på ruten. 

Alle billeder bliver frit tilgængelige, enten på vores Facebookside eller på Sportstiming. 



  

RIDERS kører med på flere distancer 

Bevæg dig for livet RIDERS kører med, og du er inviteret! 

 
Bevæg dig for livet RIDERS deltager på MTB Frederiksruten 40km. 

Bevæg dig for livet RIDERS deltager på Funderruten 45km og kører i en fartgruppe med 
et tempo på 22-25 km/t. 

Bevæg dig for livet RIDERS deltager på Aalborgruten 125km og kører i en fartgruppe 
med et tempo på 22-25 km/t. 

Bevæg dig for livet RIDERS deltager på Vejenruten 160km og kører i en fartgruppe med 
et tempo på 22-25 km/t. 

RIDERS kører som en gruppe og sørger for, at alle kommer trygt og sikkert i mål. Under 
løbet vil RIDERS-ambassadørerne fungere som fartholdere, hjælpe med eventuelle 
defekter som fx punktering og sørge for højt humør. 

Efter løbet finder du Bevæg dig for livet RIDERS i den opstillede RIDERS-zone i 
målområdet. 

Det er gratis at cykle sammen med RIDERS. Tilmeld dig gerne begivenheden 
på Facebook og find RIDERS rytterne inden start. 

  

Silkeborg Cycle Challenge indtager FDM Jyllandsringen 8. 
september 

Teamet bag DGI Hærvejsløbet indbyder sammen med SIF Cykling til Silkeborg Cycle 
Challenge. FDM Jyllandsringen danner base for cykelløbet og den cykelfest, der finder 
sted, når rytterne starter på ringen, kører ud i landskabet ved Silkeborg, for derefter at 
runde ringen efter hver sløjfe. Du kan vælge mellem tre distancer: 

Den Gode -  til familien (34 km) 
Den Onde – til motionisten der er klar til at krydse de magiske 100 km (104 km) 
Den Grusomme – til dem der skal udfordres udover det sædvanlige (134 km) 

https://www.facebook.com/events/2057421654498055/


Læs mere her 

  

Hilsen løbsledelsen for DGI Hærvejsløbet 

Magnus Korsgaard Nielsen                                                                

Løbsdirektør for DGI Hærvejsløbet 

Direkte 79 40 43 55 ¦ Mobil 30 50 00 04 

mkn@dgi.dk¦ www.dgi.dk/midtjylland 

  

Thomas Dohm 

Kommunikations- & marketingansvarlig 

Direkte 79 40 43 73 ¦ Mobil 40 68 99 19 

thomas.dohm@dgi.dk 

 

  

Hvis du ikke ønsker at modtage informationer fra DGI Hærvejsløbet 2018 i fremtiden, kan du afmelde dig 
ved at klikke her. 

  

  

  

  

  

https://www.dgi.dk/cykling/landevejscykling/cykelloeb/silkeborg-cycle-challenge
http://www.dgi.dk/midtjylland
mailto:thomas.dohm@dgi.dk
https://www.sportstiming.dk/profile/unsubscribe?Id=4984&Receiver=mail@brianandersen.eu&Sum=294980958&Template=2486
https://www.sportstiming.dk/profile/unsubscribe?Id=4984&Receiver=mail@brianandersen.eu&Sum=294980958&Template=2486

