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DM I LANDEVEJSCYKLING 2021 

Presseinvitation 

 

Danmarks bedste cykelterræn klar til benhårdt DM-drama 

Danmarks måske mest kendte og elskede cykelterræn udgør scenen, når landets bedste cykelryttere skal 

dyste om dannebrogstrikoten. Og med den lange række af stjerner i feltet er trikoten kun blevet mere og mere 

prestigefyldt at trække over hovedet de seneste år. 

 

Give bliver hele Danmarks cykelhovedstad fra 17. til 20. juni, når den cykelglade by er centrum for DM-festen 

2021. Både enkeltstarten og linjeløbene har start og mål i Solhjulets by, og som altid er der garanti for drama 

og god stemning, når de nye danske mestre skal kåres. 

 

Program: 

Torsdag 17. juni   

DM i enkeltstart (tidspunkt for første start i de enkelte klasser)   

kl. 10:00 Dame junior 

kl. 10:30  Herre junior 

kl. 12:30  Dame elite 

kl. 14:00  Herre elite 

 

Fredag 18. juni   

DM i Paracykling 

kl. 10:30 Enkeltstart  

kl. 14:30 Linjeløb   

 

Lørdag 19. juni   

DM i linjeløb - herre junior (U-19) 

kl. 12:45 DM i Linjeløb  

 

Søndag 20. juni   

DM i linjeløb - dame elite og U-19 damer 

kl. 10:00 DM i Linjeløb  

 

DM i linjeløb – herre elite 

kl. 11:45 DM i Linjeløb  
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Pressecenter: 

Der vil alle dage være pressecenter i HUSET i Give, Rådhusbakken 9, 7323 Give 

Her vil der være let forplejning gennem dagen. 

Pressecenter er åbent dagligt i DM ugen. Pressecenter åbner én time før første start. 

 

Bemærk følgende: 

 Fotografer SKAL bære fotovest, der udleveres fra pressecentret. 

 Der er markeret fotoområde ved målstregen 

 Søndag vil der efter målgang være mixed zone umiddelbart ved præmiepodie. Dette område er 

forbeholdt TV2, øvrige interviews foregår efter præmieoverrækkelse. 

 

Akkreditering: 

Alle med gyldigt pressekort kan opnå akkreditering til DM2021.  

Fotovest og akkrediteringsarmbånd, afhentes i SEKRETARIATET, Jernbanegade 13, 7323 Give. 

Vi kan desværre ikke anvise P i nærheden af pressecenter. Parkering forefindes rundt om byen, dog er det 

meste af centrum lukket. Oplysninger om parkering og P forbud kan findes på www.dmigive.dk 

 

Covid-19/tilmelding: 

Af hensyn til lokaler og det til den tid gældende forsamlingsloft skal vi bede om jeres tilmelding  

 

DCU følger de nationale retningslinjer angående Covid-19. 
Alle der skal opholde sig i pressecenter og start/målområde skal kunne fremvise Coronapas, med enten 
gennemført vaccination eller negativ test, gennemført højst 72 timer inden løbet. Mundbind bæres i HUSET. 
 
Vi følger DCU-løbsprotokollen, som anviser retningslinjerne for afholdelse af arrangement.  
Vi anmoder naturligvis alle om at følge forholdsreglerne i forhold til: 

 risikoadfærd  

 forebyggelsestiltag 

 Undgå fysisk kontakt 

 Hold god håndhygiejne, vask hænder eller brug håndsprit  
 

Af hensyn til antallet af personer der kan opholde sig i pressecentret, skal vi bede om jeres anmodning om 

akkreditering, sendt på mail til: ulrich.gorm@cyklingdanmark.dk 

 

Anmodning fremsendes senest mandag den 7. juni og skal indeholde: 

Navn: 

Medie: 

Beskæftigelse: (foto – journalist) 

Hvornår deltager du: (hvilke dage) 

Ønsker du at have ophold i pressecentret: (ja/nej) 

 

 

Pressekontakt og akkreditering 

Kommunikationschef Ulrich Gorm Albrechtsen 

M: 2940 0202 / E: ulrich.gorm@cyklingdanmark.dk 
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