Pressemeddelelse
Trafikken i Viborg påvirkes af PostNord Danmark Rundt
Den 28. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller fra 1.- 5. august gennem landet. 2. etape,
der er på 172 kilometer med mål i Vejle, starter i Viborg. Det er løbets Kongeetape - den
hårdeste af dem alle.
Med Viborg Domkirke som flot kulisse vil Domkirkepladsen allerede tidligt fra morgenstunden
blive spærret af og indrettet til startområde. Kl. 11.10 starter underholdningen, og kl. 11.40
begynder rytterne at komme på podiet for at skrive sig ind til dagens etape. Kl. 12.50 sendes
rytterne ud af byen via Sct. Mogensgade og videre til Sct. Mathias Gade, th. ad Boyesgade, th.
ad Skottenborg, tv. ad Rødevej og siden tv. ind gennem porten til Viborg Kaserne og på tværs
ad Paradepladen. Herefter tv. ad Tingvej, over Skottenborg til Boyesgade og videre ad
Jernbanegade, hvor der drejes til venstre ad Sct. Jørgensvej. Herfra th. ad Gl. Århusvej, th. ad
Marsk Stigsvej og tv. ad Koldingvej. Videre til Egeskovvej, hvor den rigtige start går i Hald Ege
ud for Niels Bugges Hotel. De nævnte gader vil være midlertidigt lukket, 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.
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 sende rytterne godt af
sted.
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 anvisningerne 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.
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