Pressemeddelelse
Trafikken i Høve og Asnæs Indelukke påvirkes af
PostNord Danmark Rundt
Den 29. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller gennem landet fra 21.-25. august.
Stigningen Asnæs Indelukke lægger asfalt til målstregen for løbets 4. etape, der køres lørdag
24. august. Målområdet er på Åsevangsvej, der allerede fra formiddagen vil være spærret for
trafik.
Feltet, der er startet i Korsør kl. 13.10, ventes at ramme området omkring kl. 16.25. Herefter
skal rytterne køre tre omgange på en 13,45 km lang rundstrækning, hvor rytterne kører via
Åsevangsvej, tv. ad Stenbjergvej, tv. ad Jyderupvej, tv. ad Østre Skovvej, tv. ad
Ravnsbjergvej, tv. ad hovedvej 225, tv. ad Høve Stræde, tv. ad Møllestræde, tv. ad
Dommergårdsvej og endelig th. ad Åsevangsvej, hvor der er mål på toppen af stigningen. Her
ventes vinderen af 4. etape at spurte over målstregen kl. ca. 17.30.
Afspærringen af rundstrækningen i det tidsrum, hvor rytterne kører, vil påvirke den lokale
trafik. Mere detaljeret information om afspærringer fås hos det lokale politi. Bustrafikken
omlægges også i en periode - få mere at vide hos det lokale trafikselskab.
PostNord Danmark Rundt håber, at rigtig mange vil være med til at tage godt imod både de
professionelle ryttere, når de kommer til Odsherred og målområdet. Gør brug af offentlig
transport, kom på cykel eller til fods, da de trafikale forhold ikke vil være som normalt. Det vil
IKKE være muligt at parkere tæt på målstregen på Åsevangsvej. Der vil kun være adgang
med cykel eller til fods.
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

