
DGI Hærvejsløbet 2019 

DGI Hærvejsløbet udfordrer MTB og landevejsryttere med et unikt motionscykelløb med 
fantastiske ruter og depoter i særklasse. Sallingsund er med i DGI/DCU-projektet om at få flere til 
at cykle ved bl.a. at tilbyde gratis prøvemedlemskab og træning samt deltagelse i Hærvejsløbet 
2019. Vi håber klubbens medlemmer også har lyst til at tage denne udfordring op. Så kom og vær 
med! 

Dato: 29. juni 
Der er i alt 9 ruter - 5 landevejsruter & 4 MTB-ruter 

Vi har bestilt godt vejr og sørger for det praktiske med tilmelding. Du skal bare møde op i 
startområdet. 

Pris 
Der er en prismæssig fordel ved at tilmelde inden 1. januar på de tre længste distancer på 
henholdsvis landevej og MTB. Desuden giver cykelklubben et tilskud pr. medlem. 

Din pris for deltagelse på landevej er:  

Landevej Distance Indtil 1.1. 1.1-31.3. 1.4.- 

Flensborg-
Viborg 

270 km 495 kr 695 kr 795 kr 

Vejen-Viborg 160 km 345 kr 545 kr 645 kr 

Aalborg-
Viborg 

130 km 245 kr 445 kr 545 kr 

 

Din pris for deltagelse på MTB-distancerne er: 

MTB Distance Indtil 1.1. 1.1.-31.3. 1.4.- 

Jelling- 
Viborg 

165 km 495 kr 695 kr 795 kr 

Bryrup- 
Viborg 

110 km 395 kr 595 kr 695 kr 

Engesvang-
Viborg 

60 km 295 kr 495 kr 595 kr 

 

Ønsker man at deltage på de kortere distancer, er det selvfølgelig også muligt. Se flere 

informationer her. 

 

 

  

https://www.dgi.dk/haervejsloebet/gratis-klubmedlemsskab?fbclid=IwAR2NLRpgpsCeWIuHLMIDIUc6_fKK453vbKsxqV62ZBt8nqGct6gK1-cDLck
https://www.dgi.dk/haervejsloebet


Tilmelding 

Kontakt Helle Kaastrup på e-mail (hkaastrup@dlgtele.dk) eller sms (tlf. 25660007) senest 22.12., 

hvis du vil med. Vi har brug for følgende oplysninger: 

Navn, adresse, tlf, e-mailadresse, fødselsdato (ddmmåå), distance, MTB eller landevej.  

Vi inddeler i tre hold efter distance og hastighed, så alle kan være med og har haft en god dag, når 

målstregen krydses i Viborg. 

Betaling 

Tilmeldingsgebyret opkræves via cykelklubben i januar. Du modtager opkrævning på mail med 

kontooverførsel. 

 

mailto:hkaastrup@dlgtele.dk

