Pressemeddelelse
Trafikken i Aalborg påvirkes af PostNord Danmark Rundt
Den 28. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller gennem landet fra 1.- 5. august. Og
Aalborg er både start- og målby for 1. etape, som sender feltet på rundtur i Himmerland og
Vendsyssel.
Løbet starter ved Budolfi Kirke på Gammeltorv, som er spærret tidligt fra morgenstunden.
Underholdningen starter kl. 9.45, og kl. 10.15 begynder præsentationen og indskrivningen af
rytterne. Kl. 11.50 går masterstarten, og rytterne forlader Aalborg tv. ad Østergade, tv. ad
Bispensgade, th. ad Jomfru Anegade, tv. ad Ved Stranden og videre ad Borgergade. Herfra th.
ad Vesterbro, over Limfjordsbroen og via Østerbrogade, Hjørringvej til Hjørring Landevej, hvor
den rigtige start får ud for Axelsminde. De nævnte gader og veje vil være midlertidigt lukket,
både når reklamekaravanen kører (en halv time før rytterne) og feltet passerer.
Undervejs på etapen vil de veje, der støder op til ruten, være spærret kortvarigt, når
reklamekaravanen og rytterne kører forbi.
Omkring kl. 16.45 nærmer rytterne sig igen Aalborg, og vinderen af 1. etape skal findes. Inden
da skal der dog køres tre omgange på den 7,4 km lange rundstrækning, der omfatter
Mølholmsvej, tv. ad Skydebanevej og videre ad Kastetvej, th. ad Dannebrogsgade og Kong
Christians Allé, th. ad Hasserisvej, tv. ad Skovbakkevej, th. Søndre Skovvej, th. ad Naurvej, tv.
ad Hasserisvej, th. ad Svalegårdsvej og th. ad Mølholmsvej. Der er opløb på Skydebanevej ud
for Aalborg Travbane ca. kl. 17.20.
Mere detaljeret information om afspærringer fås hos det lokale politi. Også bustrafikken kan
være påvirket af løbet. Få mere at vide hos det lokale trafikselskab.
PostNord Danmark Rundt håber, at rigtig mange vil være med til at heppe på rytterne langs
med ruten og i Aalborg. Gør brug af offentlig transport, kom på cykel eller til fods, da de
trafikale forhold ikke vil være som normalt.
Vi opfordrer til, at hunde holdes i kort snor og små børn i hånden, når både reklamekaravanen,
feltet og holdbilerne suser forbi. Det gælder især de steder på ruten, hvor der ikke er afspærring. Følg venligst anvisninger fra løbets officials, der står for sikkerheden. Vær opmærksom
på, at reklamekortegen af sikkerhedsmæssige årsager kun kaster gaver ud til publikum i højre
side af kørselsretningen.
Med venlig hilsen PostNord Danmark Rundt

