
 

POST DANMARK RUNDT - MOTION 

6 – 10. august. 2014 

 
Tilmelding åbnes 11. november 2013 – 60 deltagere. Først til mølle princip! 

 
Danmarks Cykle Union indbyder hermed alle cykelmotionister under DCU til at deltage på denne 

tur, rundt i Danmark i forbindelse med POST DANMARK RUNDT. 

 

I 2014 er det 11. gang dette arrangement løber af stablen!!  

 

Der cykles i tre grupper, der startes hver dag med ca. 15-20 min. mellem grupperne, ca. 5 km før 

mål samles de tre grupper og cykler samlet i mål, ca. en halv time inden det professionelle felt. 

Gruppe 1 cykler med ca. 25 km/t, gruppe 2 med ca. 27,5 km/t og gruppe 3 med ca. 30 km/t. Der 

cykles samlet med master og færdselsreglerne skal følges. Vær opmærksom på at gennemsnits- 

hastigheden er inklusiv eventuelle ”tekniske pauser” og alle øvrige ikke planlagte pauser. 

 

Vi betragter det som en selvfølge, at du er i form og i stand til at holde gennemsnittet!!  

Vi anbefaler, at du har kørt mindst 3 Motionsløb på over 130 km., hvor du har kunnet holde 

det snit, som du regner med at køre til Post Danmark Rundt – M. 

Ligeledes skal deltagerne både have kendskab til, og kunne køre såvel rulleskift som 

”Paradekørsel”, så vi kan gennemføre turen under betryggende forhold.  
 

De to første dage, onsdag og torsdag holder vi en kort pause midt på dagen. Her vil der ved 

følgebilen blive serveret en god sandwich og en sodavand, og der vil være mulighed for at få 

drikkedunken fyldt med frisk energidrik. Fredag køres der motionsløb, ”Kongeetapen, og denne 

dag er der to depoter på ruten. Lørdag og søndag vil der være sandwivh og sodavand ved bussen 

efter vi er kommet i mål.. Flasker kan fyldes ved start, i pausen midt på dagen og i mål. 

Følgebilerne har vanddunke med så der er yderligere mulighed for at holde dunken fyldt!  

 

Ruten er endnu ikke offentliggjort – Så hvor der er start, vides af gode grunde ikke, det vil dog helt 

sikkert blive i Jylland et sted! Yderligere ved vi at fredagens etape har mål i Vejle. Post Danmark 

Rundt slutter i 2014 på Frederiksberg. Distancen bliver som sidste år, cirka 800 km for 

cykelmotionisterne. 

 

 

 

Deltagergebyret er på 4575,00 kr. og dækker: 

 

Sandwich og sodavand på etapen onsdag og torsdag 

Sandwich og sodavand ved etapemål hver dag. 

Energidrik og vand 

Müsli-bar og frugt 

Ledsagerbiler/bus 

Transport af bagage 

Transport over Storebælt fredag 

Masterkørsel – der er 1 rutineret Kaptajn på hver gruppe. 

Overnatning fra tirsdag til søndag 

Motionsløb med tidtagning på Kongeetapen (fredag) 

 



 

 

Tilmelding til Post Danmark Rundt 2012: 

 
 

Navn:_________________             _    Klub:__________________           _  Fødselsår___ 

 

Adresse:_______________________________________________                                 ___                  

 

_____________________________________________________                                _____ 

 

Tlf. _________________ e-mail:________________________ 

 

Gruppe:  1 (25 km/t)___   2 (27,5 km/t) ___   3 (30 km/t) ___ 

 

 

Tilmelding til: 

 

DCU Udviklingskonsulent  

Bent Skov 

Kelstruphave 78 

6100 Haderslev 

 

Mail: bent.skov@dcu-cykling.dk  

 

 

 

Tilmeldingsbetingelser: 

 

 

1. Du vil modtage en faktura fra DCU, hvor du vil blive opkrævet et depositum på kr. 

2000,00 som skal indbetales senest den 1. april 2014. Du er først optaget på 

deltagerlisten efter indbetaling af depositum.  

NB. Ved bankoverførsel bedes faktura nummer anført.  

 

2. De resterende kr. 2575,00 betales senest den 15. juni 2014. 

 

 

3. Ved afbestilling inden den 1. juli beregnes et afbestillingsgebyr på kr. 450,00, dette kan 

undgås hvis Du selv finder en afløser. 

 

4. Efter den 1. juli er det ikke muligt at få tilbagebetalt indbetalt startgebyr 
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REJSEBESTEMMELSER CYKELREJSER: 

1)   Ved reservation af vores alm. ture, betales depositum på kr. 3000,00 

      og La Marmotte betales depositum kr. 2500,00 pr. person. 

      Tilmelding er først gyldig og bindende, når depositum er Velo Tours i hænde. 

      Indbetaling af depositum anses af Velo Tours som rejsedeltagernes accept af 

      nærværende rejsebestemmelser. 

2)   Betales depositum ikke rettidigt, fremsendes en rykker, hvor på der er tillagt et 

      rykkergebyr kr. 350,00. Gebyr og depostitum SKAL betales, da Velo Tours ellers 

      forbeholder sig ret til at slette reservationen. 

3)   Restbeløbet (dvs. forskellen mellem den for rejsen aftalte pris og det indbetalte 

      depositum) betales senest 6 uger før afrejsedato. Ved tilmelding senere end 6 

      uger før afrejsedato, erlægges rejsens fulde pris ved reservation. 

4)   Betales restbeløbet ikke rettidigt, fremsendes en rykker, hvor på der er tillagt 

      rykkergebyr kr. 350,00 og en ny betalingsfrist. Overholdes denne frist heller ikke, 

      forbeholder Velo Tours sig ret til at betragte rejsen som afbestilt, jf. pkt. 6, 

      således at det indbetalte depositum ikke tilbagebetales. 

5)   Ved afbestilling påløber afbestillingsgebyr kr. 350,00 pr. person 

6)   Ved afbestilling senere end 6 uger før afrejsedato betragtes tillige depositum 

      som tabt. 



 

 

 

 

 

 

Tilmelding til: 

Udviklingskonsulent Bent Skov 

Kelstruphave 78 

6100 Haderslev 

Telefon: 74571359 – 20165358 

Mail: bent.skov@dcu-cykling.dk  

 

 

Tilmelding åbner den 28. oktober 2013  

 

Først til mølle princip, max 60 deltagere 
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