Pressemeddelelse
Trafikken i Silkeborg påvirkes af PostNord Danmark Rundt
Den 29. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller gennem landet fra 21.-25. august. Og
Silkeborg er både start- og målby for 1. etape.
Løbet starter på Torvet, som vil være spærret tidligt på formiddagen. Underholdning samt
præsentation og indskrivning af rytterne starter kl. 11.50. Og kl. 13.10 sendes feltet ud på
etapens 170 km via Vestergade, th. ad Hostrupsgade, th. ad Søgade og videre til Søvej, hvor
der drejes tv. ad Christian 8.s Vej, th. ad Borgergade og videre til Viborgvej, hvor løbets rigtige
start - også kaldet skarp start - er ud for P-pladsen. 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. 16.50 nærmer rytterne sig igen Silkeborg, hvor de skal køre tre omgange på en
5,3 km lang rundstrækning, inden dagens vinder kan kåres. Der køres på Vestre Ringvej, th.
ad Hvinningdalvej, th. ad Eidervej, th. ad Kærsgårdsvej og th. ad Vestre Ringvej. Her er der
opløb ud for Langsøhus 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 Silkeborg. 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

