Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Romdrup, den 21. november 2022
Ansøgning om tilladelse til afholdelse af cykelløb
Aalborg Cykle-Ring (AaCR) ansøger hermed om tilladelse til at afholde cykelløb med
start/mål i Klarup ved Svinetruget mandag den 18. april 2022 fra kl. 09.00 til 15.00. Årsagen er, at vi skal afholde landevejscykelløb for licensryttere. Antallet af ryttere vil
være på omkring 800-1000 fordelt på 12-14 felter. Løbet gennemføres i samarbejde
med Danmarks Cykel Union (DCU). Størsteparten af Danmarks-eliten (UCI-klasserne:
Men Elite, Women Elite samt U19-Junior) deltager i arrangementet, der stilles derfor
store krav til såvel planlægning, koordinering som trafiksikkerhed. Endvidere er der normalt deltagelse af ryttere fra Norge, Sverige og Tyskland. Udenlandsk deltagelse afhænger naturligvis af eventuelle Covid-19 til den tid gældende restriktioner. Der udarbejdes Corona-protokol til afvikling af løbet ud fra DIF/DCU guidelines.
Rutebeskrivelser
Start/mål vil være på Svinetruget v/ Hørsholmvej i Klarup. Se venligst Bilag 1: Skilte-og
afmærkningsplan. Rutebeskrivelse 1: Start/mål Svinetruget v/ Hørsholmvej, th. ad Kragevej, tv. ad Sejlflodsvej, fortsættes ad Kærgårdsvej, Tiendemarken, t.h. ad Lillevordevej, t.v. ad Gudum Brovej, th. ad Vaarstvej, th. ad Lillevej, tv. ad Randbyvej, fortsættes
ad Romdrupvej, th. ad Svinetruget Mål. I alt ca. 17,8 km
Rutebeskrivelse 2: Start/mål Svinetruget v/ Hørsholmvej, th. ad Kragevej, th. ad Sejlflodsvej,
th. ad Romdrupvej, th. ad Svinetruget Mål. I alt 5,4 km
AaCR ansøger endvidere om omdirigering af den kollektive trafik på Svinetruget i tidsrummet
fra kl. 7.00 til kl. 16.00, dette gøres ad hensyn til trafiksikkerheden. Samt at lokalbus 36
(Vaarst-Gistrup) nedlægges i tidsrummet kl. 8.30-13.30.
Råden over vejareal: Til opstilling af telt, placering af dommervogn og speakervogn ansøger
AaCR om at måtte disponere over følgende græsareal ved Svinetruget (se venligst bilag 2).
Endvidere ansøges om ensretning af hele ruten. Ensretningen begrundes af trafiksikkerhedsmæssige årsager og ønsket om et højt sikkerhedsniveau ved afvikling af cykelløbet.
Ydermere oplyses, at vi søger Nordjyllands Politi om afholdelse af løbet og den nødvendige trafikregulering med assistance fra Politihjemmeværnet. Af praktiske bemærkninger
kan nævnes, at AaCR foranlediger leje og opstilling af autoriseret skiltning og anden afmærkning med vejledning fra SafeRoad.
Med venlig hilsen, på vegne af
Aalborg Cykle Ring
v/ Klaus Peter Petersen
(løbsansvarlig)

