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Give Cykelklub vært for DM i landevejscykling

Vejle har i mange år leveret kongeeta-
pen i PostNord Danmark Rundt, og i 
2022 lægger Tour de France også vejen 
forbi den sports-og kulturbegejstrede 
kommune. Med DM-værtskabet i 2021 
i Give kan ingen længere være i tvivl 
om, at Vejle har en helt særlig plads i 
dansk cykelsport.

– Det bliver fantastisk at se den danske 
cykelelite i kamp om den prestigefyldte 
Dannebrogstrikot i Danmarks bedste 
cykelterræn, siger borgmester Jens 
Ejner Christensen. Stor tak til Give 
Cykelklub og de mange frivillige, som 
sammen skal løfte den store opgave og 

skabe de bedste rammer for DM i lan-
devejscykling. 
Dan Arnløv Jørgensen, 1. viceborgme-
ster og formand for Kultur- og Idræts-
udvalget, er også glad for aftalen med 
Danmarks Cykle Union, der er med til 
at cementere Vejles status i cykelspor-
ten og en fin optakt til Tour-starten.

– Vi vil helt sikkert få gearet vores 
samarbejde og få skabt erfaringer frem 
mod Tour de France-starten i 2022. 
Og så glæder jeg mig til, at vi får DM 
til Give og flotte TV-billeder af vores 
smukke kommune.

Stolthed i Give
I Give Cykelklub er formand Kurt 
Gjødsbøl stolt over at have fået DM i 
landevejscykling til området:

– Det er en stor opgave at arrangere 
et DM, og vi ser med spænding og yd-
myghed frem til Give bliver centrum 
for kampen om den prestigefyldte 
Dannebrogstrøje. Og vi er meget be-
vidste om, at den skal løftes i et bredt 

Give bliver centrum for kampen om den prestigefyldte Dannebrogstrøje.
samarbejde med alle i området. I 2020 
måtte løbet aflyses, men vi er klar igen, 
og vi glæder os til opgaven. 

– Vi har skabt nogle udfordrende 
DM-ruter, så Danmarks bedste cykel-
ryttere kan give cykeldanmark nogle 
gode oplevelser, siger Kurt Gjødsbøl. 
Give Cykelklub blev stiftet i 1993 og 
er i dag en veletableret cykelklub med 
licens-ryttere og motionister på alle 
niveauer.

Skabt til cykelløb
I Danmarks Cykle Union er formand 
Henrik Jess Jensen meget glad for sam-
arbejdet med Vejle Kommune og Give 
Cykelklub. 
 
– Landskabet i Vejle Kommune er 
skabt til fantastisk cykelløb med nog-
le af Danmarks smukkeste og mest 
udfordrende veje, og så oplever cykel-
sporten en helt unik gæstfrihed og en-
tusiasme her.
 
– Det er kombinationen af ren cykel-
glæde, en professionel event-kommune 
og en meget dedikeret klub i de helt 
rigtige omgivelser, der har været afgø-
rende for, at vi har tildelt Vejle og Give 
DM-værtskabet næste sommer. Og vi 
glæder os, fastslår Henrik Jess Jensen.

Danmarks Cykle Unions formand, Henrik Jess 
Jensen (th.), gav Dannebrogstrikoten videre 
til 1. viceborgmester og formand for Kultur- & 
Idrætsudvalget i Vejle Kommune Dan Arnløv 
Jørgensen (tv.) og formand for Give Cykelklub 
Kurt Gjødsbøl, der er vært for DM 2021.Fo
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Kingdom of Cycling klar til benhårdt DM-drama i 2021
Danmarks hårdeste cykelterræn udgør scenen, når landets bedste cykelryttere 
skal dyste om dannebrogstrikoten i Give. 

Kingdom of Cycling er Danmarks bed-
ste cykellandskab, og det unikke ter-
ræn i Vejle Kommune er en vigtig del af 
områdets historie og DNA. Området 
er mest kendt for kongeetapen i Post-
Nord Danmark Rundt og de mange 
bakker med alpine stigningsprocenter.  

Danmarks i særklasse hårdeste 
kongestigninger
Når det kommer til højdemeter, er 
Vejle-området det sted i Danmark, 
hvor der er flest asfalterede højdeme-
ter inden for så afgrænset et område. 
Men faktisk er terrænet i og omkring 
Vejle det bedste nord for Harzen, når 
man sammenholder tilgængelighed, 
terræn og vejnettets kvaliteter.

Antallet af højdemeter i Vejle-området 
kan måle sig med de hårdeste bjerge-
taper i Tour de France, og derfor val-
farter mange cyklister til Kingdom of 
Cycling for at prøve kræfter med alpi-
ne stigningsprocenter på op til 25,5 %.

Populære alpe-skilte
Kingdom of Cycling har permanente 
„Alpe-skilte“ ved 34 populære stignin-
ger. De permanente skilte fortæller om 
stigningens sværhedsgrad og markerer 

start og mål for hver stigning. Koncep-
tet er inspireret fra de franske alper, 
hvor lignende skilte er placeret ved fo-
den af de kendte opkørsler til bl.a. Alpe 
d’Huez.
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Besøg Kingdom of Cycling og prøv kræfter 
med Danmarks hårdeste cykelbakker. Læs 
mere på www.dhc.dk.
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Jelling

Givskud
DM i linjeløb
Herre elite : 215,6 km + 2.108 m 
Dame elite : 121,6 km + 1.078 m
Herre junior : 121,6 km + 1.078 m
Dame junior :  121,6 km + 1.078 m

Grundruten : 92,5 km + 904 m
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Givskud Zoo

Kongernes Jelling



Blue Hors – Tørskind : 18,4 km + 266 m

Enkeltstart : 44,5 km + 316 m

DM i enkeltstart
Herre elite : 44,5 km
Dame elite : 24,8 km
Herre junior : 24,8 km
Dame junior : 13,5 km

Give-rundstrækning : 9,7 km + 58 m 
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Se ruterne på www.dm2021.dk
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SKULPTURBY Give 
– Oplevelser i det fri hele året rundt
Give er et attraktivt sted at bo med 
gode handelsmuligheder, skoler, fri-
tids- og idrætsliv og en dejlig by med 
en charmerende bymidte fyldt med 
skulpturer. 

Danmarks største galleri – i det fri
Med omkring 75 skulpturer fordelt 
rundt i byen, lever Give by op til beteg-
nelsen Danmarks største galleri – i det 
fri. Skulpturerne, der er skabt af kunst-
nere fra hele landet, er placeret rundt i 
bybilledet. 

Vartegn : 12 m højt Solhjul
Ved en af byens indfaldsveje ses det 12 
meter høje solhjul, som siden opførslen 
i maj 2015 er blevet Give bys vartegn. 
Solhjulet er udført af kunstneren Bo 
Karberg og er inspireret af Europas to 
ældst bevarede skivehjul, som kan da-
teres næsten 5.000 år tilbage i tiden. 
Hjulene blev fundet ved Give.

Give Open Air
Give Open Air finder sted hvert år en 
lørdag i juni og er blevet holdt siden 
2005. 

Is-skulptur festival 
I december holdes is-skulptur festival, 
hvor kunstnere og skulptører fra hele 
landet laver flotte is-skulpturer. For 
børnene holdes Ice For Kids, hvor man 
får muligheden for at hugge sin egen 
skulptur i is. Give-Egnens Museum

Et lokalmuseum for nyere tid. Museet 
rummer en enestående samling og ud-
stilling om hedebondens liv og virke.

Vejle Prisen 2009
Skulpturby.dk modtog i 2009 Vejle Pri-
sen for foreningens store indsats for at 
forskønne offentlige og private byrum i 
Give og gøre Give til en spændende by 
at bo og leve i.
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Erhvervsby Give
– Unik placering tæt på hele verden
Give er centralt beliggende, omgivet af 
motorveje, så det er let at komme til og 
fra. Give ligger lige ud til den Midtjyske 
Motorvej mellem Vejle og Herning. Og 
med Billund Airport lige i baghaven, er 
der adgang til næsten hele verden. 

Modebutik i Give 
Kåret som Danmarks bedste
Merci – en af Gives modebutikker har 
vundet 1. pladsen i Alt for Damernes 
konkurrence om at blive årets mode-
butik i Danmark. Give er en stærk og 
meget alsidig handelsby med rigtig fin 
opbakning fra de lokale borgere. 

Whisky-produktion
Fary Lochan startede i 2009. Whisky-
destilleriet er unik på mange måder – 
størrelse, den høje kvalitet, det gode 
håndværk, dens fascinerende histo-
rie og idylliske placering i Danmark. I 
2009 blev de første 3.000 flasker lagt til 

lagring – i 2017 var det tal øget til hele 
15.000 flasker. Fary Lochan producerer 
udover whisky også snaps, gin, bitter 
og likør. 

Diagonalkroen 
Overnatning og Lindberg Dining
Diagonalkroen fik i 2019 ny ejer og 
har gennemgået en større moderni-
sering. Kroens restaurant, Lindberg 
Dining, som ejes af Lasse Lindberg, 
tidligere køkkenchef på Gourmandiet 
i København, serverer klassiske retter 
som stegt rødspætte med persillesovs, 
Diagonalgryde og wienerschnitzel.

Attraktiv erhvervsby 
med store virksomheder

Oase Outdoors
Oase Outdoors designer, producerer 
og sælger camping- og friluftsudstyr. 
Produkterne distribueres til flere end 
40 markeder, og virksomheden er mar-
kedsledende i Europa. 

DanCake
DanCake kender de fleste. Den legen-
dariske Citronmåne havde 50 års jubi-
læum i 2018. Der sælges hvert år ca. 
700.000 citronmåner i Danmark.

Welcon
Welcons vindmølletårne danner rygra-
den på mere end halvdelen af alle hav-
vindmøller, der opsættes i Danmark.

Give Elementer
Give Elementer leverer betonelemen-
ter til landbrug, men også til industri 
og detailhandel.
 
Danespo
Danespo er førende i Nordeuropa in-
den for forædling, produktion og salg 
af spise- og læggekartofler.

Tormax
Tormax er en af verdens førende pro-
ducenter af automatiske 
døre.
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Oplev også…

2021 
PostNord Danmark Rundt
Kongeetapen

3. juli, 2022 
Tour de France 
3. etape: Vejle – Sønderborg  

DM i enkeltstart   
Dame Junior 
Herre Junior 
Dame Elite 
Herre Elite

Linieløb Herre Junior start 

Linieløb Dame Junior og Dame Elite start 
Linieløb Herre Elite start

Torsdag 17. juni

Lørdag 19. juni   

Søndag 20. juni                

PROGRAM

Se ruterne på www.dm2021.dk

Kontakt : Give Cykelklub • Kurt Gjødsbøl, formand • 21 42 04 62 • givecykelklub@gmail.com


