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ROADBOOK






Velkommen til årets udgave af Marselis Cykelløbet -og mange tak for din tilmelding til den 29. 
udgave af arrangementet. 


Ingen tvivl om at det har været noget af en udfordring at skulle arrangere cykel-events i år. 
Heldigvis er det lykkedes for os at finde en god og sikker måde, hvorpå vi kan afvikle Marselis 
Cykelløbet. Vi har skulle gå på kompromis med meget, men vi gjort alt for at du får en god 
cykeloplevelse.


For at det skal blive et godt, sikkert event, så skal vi alle yde lidt ekstra i år. Ikke bare i forhold til 
vores C19 retningslinjer, men i det hele taget. Kom med godt humør og overskud -så kan det kun 
blive godt.


Vi har med denne roadbook lavet en guideline til dig, så du får den bedste oplevelse på dagen. Vi 
har samlet alt det vigtige her. Vi har skabt rammerne  - cyklen skal du selv træde rundt på enten 
50 eller 85 km. 


God tur - pas på dig selv, og de øvrige deltagere.

Aarhus 1900 Atletik og Løb // Team Marselis-Cykelløbet. 

1. Din og andres sikkerhed 

Det er vigtigt for os at understrege at Marselis-Cykelløbet er et motionsarrangement, hvor der skal 
være plads til alle. 


Ruten er IKKE lukket for trafik. Vores flagposter har IKKE hjemmel til at holde trafikken tilbage. 


I år har vi indskærpet, at der skal cykles efter gældende regler. Vi har udover vores seje Race-
Marshall også officials på ruten, som holder øje med eventuelle lovovertrædelser. 


Deltagere som overtræder gældende færdselsregler vil ubetinget blive taget af resultatlisten. 


Marselis-Cykelløbet er IKKE et licens cykelløb.


1.1 Min cykel: 

• Din cykel skal være i god stand, og bremser og andre vitale dele skal selvfølgelig fungere. 

• Det er tilladt at deltage på el-cykel, såfremt at den er godkendt. Det vil sige, at den må ikke 

væres “tunet” eller kunne cykle hurtigere end 26 km/t. 

• Det er IKKE tilladt at deltage på en tri-cykel eller en enkeltsstartscykel. 

• Du skal selvfølgelig bære en godkendt cykelhjelm.


Deltagelse sker på eget ansvar.
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1.2 CORONA INFORMATION: 

Vi har løbende været i dialog med relevante myndigheder, og har fået grønt lys for at afvikle 
Marselis-Cykeløbet, hvis vi ikke overtræder forsamlingsforbuddet på 50 personer på samme sted. 


Vi har sat en række procedure op, der skal sikre, at vi afholder en både god og sikker event for 
alle.


Gennerelle retningslinjer: 

• Der må aldrig være mere end 50 personer i start eller målområdet. Vores officials holder øje med 
dette og anviser retningslinjer, hvis der er fare for at overskride dette antal. Følg venligst disse 
anvisninger.


• Der er ingen startgrupper med mere end 50 deltager.

• Der er 15 minutter mellem hver startgruppe.

• Alle starter i faste grupper, med et fast starttidspunkt. Dette skal overholdes. Starter man uden 

for sin gruppe, får man ikke registreret en tid.

• Sørg for ikke at ankomme for tidligt. Vi anbefaler max 20 minutter før dit starttidspunkt.

• Dit startnummer kan afhentes i Marselisborghallen, ind og udgang ved den store port mod 

Stadion Allé. Det er tilladt at være i hallen, så længe at der ikke er mere end 50 personer samlet. 

• Startzonen er inddelt i farve-områder til max 17 personer i hver. På dit startnummer kan du se 

din farve og starttidspunkt. Tidligst 10 minutter før din starttid bedes du indfinde dig i 
startområdet.


• Når du kommer i mål på Strandvejen ved Tangkrogen får du udleveret en forplejningspose, som 
du kan tage med hjem eller nyde i græsset på Tangkrogen.  Undgå også her, at forsamle jer i 
grupper på mere end 50 personer. Der er heldigvis masser af plads.


• Udviser du det mindste tegn på sygdom, influenza, snue, feber, ondt i halsen - så vis hensyn, 
bliv hjemme.


• Officials med kontakt til mange mennesker bærer mundbind.

• Vi anbefaler at du downloader app’en “Smitte-Stop”.


2. Program: 

Fredag:  
kl. 15-17:30 - mulighed for at afhente startnummer i Marselisborg-Hallen, Havreballe Skovvej 11. 


Lørdag: 
kl.09:00 Start Zone åbner


kl.09:30 Start 50 km - Gruppe A / adgang fra kl. 09:00

kl.09:45 Start 50 km - Gruppe B / adgang fra kl. 09:30


Afhentning af startnummer max 30 minutter før din starttid.


kl. 10:00 Start 80 km - Gruppe A /adgang fra kl. 09:45

kl. 10:15 Start 80 km - Gruppe B /adgang fra kl. 10:00

kl. 10:30 Start 80 km - Gruppe C /adgang fra kl. 10:15

kl. 10:45 Start 80 km - Gruppe D /adgang fra kl. 10:30

kl. 11:00 Start 80 km - Gruppe E /adgang fra kl. 10:45

kl. 11:15 Start 80 km - Gruppe F /adgang fra kl. 11:00

kl. 11:30 Start 80 km - Gruppe G /adgang fra kl. 11:15


kl. 10:45  Første deltager i mål 

kl. 16:00 Tak for idag.


Eftermiddag: Giro d´Italia på sofaen.
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2.2. Startprocedure: 


Vær i din startgruppe tidligst 10 minutter før din starttid, og senest 5 minutter før. Til hver gruppe 
følger en race-marshall. 


Hvad er en race-marshall? En m/k, som på motorcykel har til opgave at følge med rundt på 
ruten, for at vise andre trafikanter at “her sker noget”. Det er ikke en race-marshalls opgave at 
følge en enkelt deltager. Race-marshalls vil altid følge med der hvor der er flest deltagere. Det er ej 
heller en race-marshalls opgave at stoppe trafikken, eller finde vej. 


De første 4 km er der masterstart. Det vil sige at gruppens race-marshall køre forrest de første 4 
km. Din tid starter først efter masterstart, det er efter 4 km ved Ringvej Syd. Hvis du cykler foran 
din race-marshall starter din tid IKKE.


Giv din race-marshall en thump up - det har de fortjent. 


Adresse: Aarhus Atletik og Løbeakademi, Havreballe Skovvej 11. 8000 Aarhus C.


OBS !  
Vi anbefaler at du bærer mundbind når man er i start-området.  Når startskuddet lyder 
puttes mundbindet i baglommen.  
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2.3 Parkering: 

Det er muligt at parkere få meter fra start ved CERES PARK. Her er der cirka 400 pladser til 
rådighed.

 

Adresse: CERES PARK, Stadion Allé, 8000 Aarhus C
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2.4 Mål 

Som de forgående 28 gange Marselis Cykelløbet har været afholdt, er mål placeret på 
Strandvejen ved Tangkrogen. 


Fra Hotel Marselis er der cirka 1000 meter til mål. På den strækning er der lavet en rute på vejen, 
som er forbeholdt deltagere i Marselis Cykelløbet. Vi anbefaler derfor, at efter Hotel Marselis, at 
trække ud på vejen. Men vær opmærksom på trafikken. 


Efter målpassage bedes du trække indover cykel-sti og fortorv. Træk ind på græsarealet hvor du 
modtager din forplejningspose. Du er meget velkommen til at finde en plads på græsset og nyde 
din forplejning. Du må også meget gerne tage den med hjem. 


HUSK - Efterlad INGEN affald på græsset eller andre steder. Smid det i en skraldespand eller tag 
det med dig. 


HUSK - ingen forsamlinger over 50 personer - På Tangkrogen har vi god plads, faktisk mere end 
40000 m2. 
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3. Ruter:


Årets ruter er henholdsvis 52 og 85 km. Vi har desværre i år måtte aflyse 30 km, men mon ikke at 
den kommer tilbage i 2021.


For at overholde forsamlingsforbuddet og for din sikkerhed har vi valgt at undlade muligheden for 
depot. På den 85 km ruten vil det ved Gylling Kirke være muligt for at fylde drikkedunken med 
dejlig kirke-vand.


Når du kommer i mål modtager du en forplejningspose med; vand, Coca-Cola, frugt, snacks. Det 
kan enten nydes i græsset på Tangkrogen eller tages med hjem.




CUT OFF time:  
Vi har taget udgang i en gennemsnitsfart på 20 km/t. 

For begge ruter gælder der følgende tider: 

Mårslet v/ 10 km: kl. 12:00

Rude Strand v/ 64 km & 30 km: kl. 14:20

Moesgaard v/ 77 km & 43 km: kl. 15:00


Cut off time / MÅL: 
Kl. 15:30 

Links til ruter: 

85 km: 
STRAVA

ALL-TRAILS


50 km:  
STRAVA

ALL-TRAILS


Ruterne er afmærket og ved særlige steder bemandet med flagposter, men vi anbefaler at du 
downloader ruten, så er du helt sikker på at kunne finde vej. 


VIGTIGT: LÆS RUTEBESKRIVELSE I RUTE-BILAG. 
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https://www.strava.com/routes/2744115696253492590
https://www.alltrails.com/explore/map/map-e25cfa9--34
https://www.strava.com/routes/2744117360676699502
https://www.alltrails.com/explore/map/map-504b7f6--40


3.1 Rutekort 
Særlige steder hvor du skal være OBS. 

85 km rute: 

 

 
Særlig OBS ved Farlig vejkryds v/ 11.4 km. 13.9 km. 20 km. 29.3 km. 33 km. 55 km.


Særlig OBS ved meget skrape sving: 22.8 km. 77.8. 78.9 km.


OBS!! Efter cirka 19.5 km svinger 85 km ruten til højre ad Balle Tværvej. 

50 km ruten fortsætter ligeud.


OBS!! De sidste 6.5 km gennem skoven kan du vælge at cykle på cykelstien eller vejen. Hvis du 
cykler hurtigere end +25 km/t, så vælg vejen. 

VIGTIGT: LÆS RUTEBESKRIVELSE I RUTE-BILAG. 
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50 km rute: 

 
 
Særlig OBS ved Farlig vejkryds v/ 11.4 km. 13.9 km. 22.3 km.


Særlig OBS ved meget skrape sving: 43.8 km. 44.9 km.


OBS!! Efter cirka 19.5 km svinger 85 km ruten til højre ad Balle Tværvej. 

50 km ruten fortsætter ligeud.


OBS!! De sidste 6.5 km gennem skoven kan du vælge at cykle på cykelstien eller vejen. Hvis du 
cykler hurtigere end +25 km/t, så vælg vejen. 

VIGTIGT: LÆS RUTEBESKRIVELSE I RUTE-BILAG. 
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3.2 Guideline til download fra Mac til Garmin:  

Download fil-formatet GPX - Tilslut din Garmin til din Mac - Vent til Garmin ikonet kommer frem - 
Klik på Garmin Ikonet - Åben først mappen “Garmin” herefter  “New Files” - Træk rute GPX filen 
over i denne mappe - “Skub Garmin” ud. Tænd din Garmin - Tryk på “Navigation” - tryk på 
“Gemte baner” - Find ruten her.


4. Medical Support 

Har du brug for samarit hjælp kan du kontakte vores medical support på mobil: 31 95 15 44


Vigtigt! 

Medical support kan yde almindelig førstehjælp, og hjælpe til med sårskader og andre småskader. 
De er kørende rundt på ruterne, og det kan derfor tage lidt tid at nå frem.


I mål-området vil der også være medical support.


Hvis du eller andre har brug for hurtigt og akuthjælp - så ring 1 1 2 

Vi anbefaler at du downloader 1 1 2 appen.


Vores medical support er IKKE en taxi-service. 


5. Andet info - og huskeliste: 

• Deltagerne skal altid følge anvisningerne fra arrangør og myndigheder.

• Smid ikke affald i naturen - ta´ det med dig.

• Medbring lappegrej, ekstra slange, pumpe, 1-2 flasker vand/energidrik.

• Husk, at der er blevet efterår - sæt bare “vinterdækene” på din racer.

• Tjek vejrudsigten inden du hopper på cyklen.

• Vi har 2 fotografer på ruten, som prøver at “fange” dig.

• Kommer du i bil, så ha’ tørt tøj med. Så du undgår snue, og evt skal igennem en C19 test.

• Som deltager giver du lov til at vi må bruge evt. billedemateriale som er taget på ruten eller i 

start/mål.

• Du skal cykle med hjelm.

• Deltagelse sker på eget ansvar. 

• Arrangør kan ikke drages til ansvar for hverken person eller materiel skade.

• Skal du lade vandet undervejs eller før start - så gør det IKKE i nogens have eller foran andre.

• Vis hensyn til andre deltager -og ikke mindst andre i trafikken. Et smil og et “ha’ en god tur” gør 

en forskel.

• Ændres COVID forsamlingsforbuddet mindre end 2 dage før afviklingsdato, så tilbagebetales 

hele startgebyret minus kr. 100,- 

• I tilfælde af Force Majeure tilbagebetales 50 % startgebyret.
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6. Tidtagning og resultatformidling:  

Montering af chip - din chip, som du modtager sammen med dit startnummer skal sidde på 
hjelmens højre side. Ingen chip = ingen tid :-(  


Husk der er masterstart frem til 4 km (Ringvej Syd), og først herefter starter din tid. Hvis du cykler 
foran gruppens racemarshall, så får du desværre ingen tid.




6.1. Resultatformidling: 

På sportstiming.dk finder du resultatlisten. 


Bemærk, at grundet der startes i grupper med 15 minutters interval er det først når den sidste 
deltager kommer i mål, at den endelig resultatliste vil fremgå.


Er du top klar - mangler du noget….? 
BINGS BIKESTORE, Grumstolsvej 6, Højbjerg - giver dig 15 % i rabat på energiprodukter, nye 
dæk, nye slanger. Du skal bare fremvise din mail-løbskvittering.


Vi håber at du får et par rigtige gode timer på cyklen - husk at nyd turen, og den friske 
efterårsluft.


Mange hilsner,  
Aarhus 1900 Atletik og Løb // Team Marselis-Cykelløbet 
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Chip

http://sportstiming.dk
https://bikestore.dk
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