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*** OPDATERET *** 
VIGTIG INFORMATION VEDR. VEJVISNING TIL 

LØRDAGSLØB I SKABLUND D. 21/6 - 2014 
 

Lørdag d. 21. juni afvikler Danmarks Cykle Union historiens første åbne DM i 
holdløb i Horsens Kommune. Det har en betydning for de løbere som ønsker at 
deltage i lørdagsløbet i Skablund, og disse løbere skal derfor være opmærksomme 
på evt. trafikale ændringer pga. cykelløbet. 
 
Holdløbets rute er på ca. 45 km med start og mål ved Forum Horsens. Ruten går 
fra Forum Horsens over Stensballe og Søvind til Falling og hjem ad samme vej. I 
tidsrummet fra ca. kl. 9.30 – kl. 14.30 vil ruten være afspærret for motorkøretøjer. 
Der vil blive etableret sluser, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at passere. 
Sluserne bemandes af politihjemmeværnet og officials, men forvent ventetid ved 
passage. Der henvises til mere info på følgende hjemmesider: 
 
Horsens Kommune: 
http://www.horsens.dk/KulturOgFritid/FestivallerOgBegivenheder/DMiholdloeb.aspx 
 
Kort over cykel-ruten: 
http://ridewithgps.com/routes/4210733 
 
Lørdagsløbet i Skablund afvikles som sædvanligt med mulighed for start mellem kl. 
12.30 og 14.00, og det anbefales at køre hjemmefra i god tid. Normalt vil der til løb i 
Skablund være vejvisning i Søvind ved Sandbjergvej. Dette er imidlertid ikke muligt 
på lørdag bl.a. pga. spærringen af Oddervej, og det anbefales derfor at bruge 
viadukten på Troldumhøjvej i Haldrup for at komme til området syd for Oddervej. 

 
Man kan køre til Haldrup via f.eks. Egebjergvej/Nordre Strandvej/Blirupvej. Fra 
Møllebæk i Haldrup drejes ind ad Troldumhøjvej, og når man har passeret under 
Oddervej drejes til venstre ad Bavnen. Herefter køres ad  
Bavnen/Havmarken/Søvangen/Vorsøvej/Glibingvej/Skablundvej til Skablund.  
 
Se i øvrigt vejvisning på vedlagte kort på næste side. Bemærk, der vil være 
vejvisning fra Troldumhøjvej i Haldrup til Skablund. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Allan Skouboe på tlf. 2320 6138. 
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