
 

Info til hjælpere 

PostNord Danmark Rundt 2019 
Ikast Atletik og Motion har lovet at stille 10-12 hjælpere når cykelløbet 
PostNord Danmark Rundt kommer igennem Ikast. 

Dato: Fredag den 23. august 2019 

Etapen starter i Holstebro kl. 12:35 og går via Sunds, Ikast og Isenvad til 
Vejle, hvor den forventede sluttid er kl. 17:20. Du kan læse mere om løbet og 
etapen her: http://www.postnorddanmarkrundt.dk/. Løbet transmitteres 
direkte på DR1. 

Vores del af ruten er: Skivevej (Sunds) - Thorupvej (Sunds) - Sundsvej - 
Ilskovvej - Stensbjerg Alle - Vestergade - Østergade - Jyllandsgade - 
Isenvadvej - Bygaden (Isenvad) 

Når et stort cykelløb som Danmark Rundt kommer igennem landet, så er der 
en stører karavane før og efter cykelrytterne. I løbet af formiddagen kommer 
der motionsryttere igennem ruten. Omkring en halv time før de professionelle 
cykelrytterne kører der en reklamekaravane. Både motionsrytterne og 
reklamekaravanen køre efter færdselsreglerne og skal ikke bruge hjælp fra os. 

Foran selve cykelløbet køre en stribe motorcykelbetjente og ”Race Marshalls” 
på motorcykler. De dirigerer trafikken og sikre at cykelrytterne kommer rigtigt 
rundt på ruten. 

Efter cykelrytterne følger en stribe servicebiler. Pas på! For de har ry for at 
køre med mere fokus på cykelrytterne end på vejen og trafikken. 

Hjælper/Flagpost 

Vigtigt! Som hjælper skal du være klar på din post minimum 30 min. før 
forventet ankomst for de første cykelryttere:  

 Sunds: 13:30 (vær klar på din post kl. 13:00) 
 Ikast: 13:47 (vær klar på din post kl. 13:15) 
 Isenvad: 13:58 (vær klar på din post kl. 13:25) 

Som hjælper skal du være ”Flagpost” og stå foran et helleanlæg. Der er typisk 
hvide striber på asfalten foran helleanlæget, hvor du kan stå. Det er vigtigt, at 
du synlig og ikke ”gemmer” dig bagved helleanlæget. 

Som flagpost skal du medbringe: 
 Gul vest (brug din egen eller lån en i klubhuset) 
 Fløjte (udleveres) 
 Signalflag (udleveres) 



 

Når du ser rytterne, skal du give korte men høje signaler med fløjten, og 
vifte med flaget højt over hovedet. Cykelrytterne reagerer på lyden og skal 
gerne kunne se dit flag, når de kigger op. 

Du skal ikke vise vej, stoppe eller dirigere trafikken – det tager politiet og Race 
Marshalls sig af. 

Flag og fløjte 

Flag og fløjte ligger på bordet i Klubhuset, hvor de kan afhentes i normal 
åbningstid dvs.:  

 tirsdag mellem 17:45 og 19:00 
 onsdag kl. 9:30 
 torsdag kl. 18:00 

Er det ikke muligt for dig at hente flag og fløjte på ovennævnte tider, så ring 
og vi laver en aftale. 

Flagene skal om muligt videre til næste etape. Sidste bil efter cykelrytterne er 
en blå Postnord varevogn. De er blevet instrueret i at indsamle flagene, så hvis 
står så du kan aflevere flaget til dem, uden at de skal ud af bilen, vil det være 
fint. Hvis ikke det lykkedes at aflevere flaget til bilen, så afleveres flaget blot 
ved lejlighed i Klubhuset evt. blot i postkassen. 

Fløjten skal ikke afleveres til bilen, men afleveres blot i Klubhuset ved 
lejlighed evt. blot i postkassen. 

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål til opgaven eller din placering på ruten, så ring eller skriv en 
SMS til Jan Thorsen: 20 89 70 09. 

Flagposter og deres placering på ruten 

 

By / Område KM Markering Beskrivelse Navn Mobil

Ikast/Sunds 40,1 Chikane Skivevej, Sunds, Helleanlæg ved Strandvejen/Rønne Alle Michael Hansen 40 82 73 99

Ikast/Sunds 40,7 Chikane Thorupvej, Sunds, Helleanlæg ved udkørselen af byen Stine Hellekjær Hansen 21 99 85 86

Ikast 50,1 Chikane Ilskovvej fodgængerovergang i Tulstrup Majbritt Thorndahl 42 31 43 75

Ikast 50,9 Chikane (lige efter byskilt) Ilskovvej lige før lysregulering ved Nordre Skole Kent Nielsen 27 21 56 15

Ikast 51,8 Chikane Stensbjerg Alle. Helle ved E. Christensensvej Irma Vase 22 75 16 03

Ikast 52,2 Chikane x 10 ( Stå på den første efter lyskryds) Vestergade, Helleanlæg ved buslommen Hanne Pedersen 27 12 78 04

Ikast 53,3 Chikane x 2 ( Stå på den første) Jyllandsgade, Helleanlæg før Grønlandsgade Per Engholm Poulsen 29 66 72 62

Ikast 53,8 Chikane x 4 ( Stå på den første) Jyllandsgade, Helleanlæg før Møllegade Ellen Thorndahl 22 37 70 57

Ikast 55,2 Chikane x 3 ( Stå på den første) Jyllandsgade, Helleanlæg før Europavej Hanne B. 26 72 28 04

Ikast/Isenvad 58,3 Chikane Bygaden, Isenvad, Helleanlæg ved skolen Britta Aagaard Knudsen 20 32 60 34

Ikast/Isenvad 58,9 Chikane Bygaden, Isenvad, Helleanlæg ved udkørslen af byen Svend erik Hansen 20 93 60 74

Reserve Hanne Folmer Hansen 20 93 60 64


