Pressemeddelelse
Trafikken i Vejle påvirkes af PostNord Danmark Rundt
Den 29. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller gennem landet fra 21.-25. august. Vejle er
målby for løbets 3. etape, der køres fredag 23. august. Det er løbets Kongeetape - den
hårdeste af dem alle på 200 km krydret med 1.500 højdemeter.
Allerede om formiddagen spærres dele af målområdet på Koldingvej og Kiddesvej, og først på
eftermiddagen spærres for al trafik.
Feltet, der er startet i Holstebro kl. 12.25, ventes at ramme Vejle omkring kl. 16.50. Herefter
skal rytterne køre tre omgange på en 5,7 km lang rundstrækning, der omfatter Koldingvej, th.
ad Pederholms Allé, th. ad Ribe Landevej, th. ad Gl. Ribevej, th. ad. Koldingvej, hvor der
foretages en 180 graders vending, så rytterne kører retur ad Koldingvej, th. ad Kiddesvej, th.
foran Møllen, tv. ad Koldingvej, hvor der er opløb 100 m før Pederholms Allé. Her ventes
vinderen af 3. etape at spurte over målstregen kl. ca. 17.20.
Undervejs på etapen mod Vejle vil de veje, der støder op til ruten, være spærret kortvarigt, når
reklamekaravanen og rytterne passerer. Mere detaljeret information om afspærringer fås hos
det lokale politi. Bustrafikken er også påvirket - få mere at vide hos det lokale trafikselskab.
Også motionsløbet ”Kongeetapen”, der kører samme rute som de professionelle, skal over
målstregen. De kører kun rundstrækningen én gang, og den vil blive spærret kortvarigt, mens
de passerer, og herefter genåbnet, indtil PostNord Danmark Rundt-rytterne ankommer.
Rytterne fra Kongeetapen er i mål omkring kl. 15.00.
PostNord Danmark Rundt håber, at rigtig mange vil være med til at tage godt imod både de
professionelle ryttere og motionsfeltet. 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

