
Ansøgning om tilladelse til cykelløb 
Se vejledningen på side 2

Forbeholdt politiet
Modtaget dato: Journal nr.

Navn på Klub / forening /andet Telefon Mobil

Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By E-mail

Navn på ansvarlig Telefon Mobil

Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By E-mail

Ansøger hermed om tilladelse til - (sæt X): 
Der henvises til Færdselslovens § 37 om 
bl.a. cykelløb samt frist for indsendelsen 
jr. vejledning

Cykelløbets navn:

Arrangementet starter:
Ugedag Dato Klokken

Mål:

ByPostnr.Nr.Gade/vej

Rutebeskrivelse - Tydelig beskrivelse er vigtig, da rutesammenfald med andre løb kan forekomme. Anfør relevante veje og byer. Fortsæt evt. på blank side

Sted Dato

Ansøgers underskrift

Cykelløb (se kategori nedenfor)   Motionscykelløb (mere end 100 deltagere) 

Startområde:

Evt. lokalitet

Danmark Rundt, Danmarksmesterskab, Nordisk Mesterskab, Verdensmesterskab og UCI-løb

Arrangementer med deltagelse af nationale elite, inviterede udlændinge, Post-Cup, Junior-Cup, og 
gadecykelløb, alle med deltagelse af ryttere med A-licens og junior-Cup.

Øvrige licenscykelløb, herunder børne/unge løb.

Øvrige løb som motionscykelløb, firmaløb og sponsorløb. 
Der kan ikke gennemføres egentlig cykelvæddeløb under et kategori IV løb. Deltagerne skal på 
ethvert tidspunkt følge færdselslovens bestemmelser.

I

III

II

IV

  Kategori:

Start tidspunkter:

Samme som start
ByPostnr.Nr.Gade/vej

eller anden adresse:

Forventet afslutning:

Forventet deltagerantal:

Kort, med indtegning af rute, vedlægges Politi eller andre til regulering (eskorte/regulering af færdsel, jf. 
vejledning.

Kommune(r)  
Anfør alle kommuner på ruten. Kommunens 
tilladelse skal indhentes jf. vejledning.

Evt. assistance - (sæt X) 
Regulering af færdsel må kun 
ske ved dertil uddannet 
personale.

Flagposter (må ikke regulere færdsel)

Politihjemmeværnet eller særligt uddannet hjemmeværnspersonale

DIF godkendte trafikofficials

Politiets Beredskabs-Ordenskorps (hvor de findes)

Ved tidligere lignende løb 
har følgende ydet assistance:
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A-klasse damer- kl.: Øvrige - kl.:Juniorer - kl.:

Ugedag Dato Klokken

A-klasse herrer- kl.:



Færdselslovens § 37 (uddrag):  

Stk. 1. Cykelløb må kun finde sted med politiets tilladelse. Politiet kan forbyde træningskørsel på visse veje og visse tider.  

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om gennemførelse af motionsløb for cyklister.  
  
Bekendtgørelse nr. 349 af 29. juni 1981 om gennemførelse af motionsløb for cyklister. Afholdelse af motionsløb for cyklister med over 100 
deltagere må kun finde sted med politiets tilladelse.  
 

VEJLEDNING TIL ANSØGNING   

Udfyldelse af skema:  
  
Ansvarlig løbsleder skal herunder angive et mobiltelefonnummer, som pågældende under løbet til enhver tid kan træffes på. Løbsledelsen skal 
være således opbygget og virke på en sådan måde, at den under løbet kan skride effektivt ind mod deltagere, der overtræder 
færdselslovgivningens bestemmelser om cykelløb eller vilkår for tilladelsen til cykelløb. Dette vil også være gældende ved andre arrangementer 
på offentlig vej, hvor politiet har givet tilladelse.  
  
Afkryds, hvad der søges tilladelse til.  
  
Løbets navn anføres til eventuel registrering og brug ved kommende og tilsvarende løb.  
  
Anfør nøjagtigt sted/lokalitet for løbets start og mål.  
  
Rutebeskrivelse oplyses med relevante veje og byer af hensyn til eventuel rutesammenfald med andre løb samme dag. Forsæt eventuel på 
blank side eller vedlæg trykt materiale med rutebeskrivelse.  
  
Ansøgningen skal vedlægges kort med tydelig afmærkning af ruten og gerne med placering af bemandede poster.  
  
Anfør alle kommuner, hvor ruten fører igennem, da disse af politiet får tilsendt kopi af tilladelsen. Ansøgeren skal selv i god tid ansøge 
kommunerne om tilladelse til benyttelse af veje. Kommunens tilladelse indsendes sammen med ansøgningen til politiet.  
  
Såfremt arrangøren i forbindelse med tidligere lignende løb har haft assistance fra Politihjemmeværnet/Politiets Beredskabs-Ordenskorps, skal 
dette fremgå af ansøgningen til politiet, hvorefter politiet forestår rekvirering. Arrangørerne indgår derefter selv videre aftale med 
Politihjemmeværnet/Politiets Beredskabs-Ordenskorps. Disse får efterfølgende en kopi af politiets tilladelse. Færdslen skal på steder med 
ubetinget vigepligt og lysregulering reguleres af politi, Politihjemmeværn, Politiets Beredskabs-Ordenskorps eller DIF godkendte trafikofficials. 
Flagposter må ikke regulere færdsel. Der henvises til færdselslovens § 4 om anvisninger for færdslen samt færdselslovens § 89 om 
færdselsregulering.  
  
Det bemærkes, at Politiets Beredskabs-Ordenskorps ikke findes i alle politikredse.  
  
Løbsledelsen skal forinden løbet meddele eventuelle følgebiler, at færdselslovens bestemmelser på ikke afspærret rute skal overholdes, samt at 
politiet kan udtage følgebiler, der efter henstilling ikke følger færdselslovens bestemmelser, med henblik på efterfølgende politisag.  
  
Cykel- og motionscykelløb opdeles i kategori I, II, III og IV.  
Politimæssig assistance til de nævnte kategorier:  
  
                 I           Politiets motorcyklister deltager og ledsager cykelrytterne. Med- og modkørende trafik standses, og der spærres for 
              krydsende trafik dels ved hjælp af politiets motorcyklister og dels ved poster, der bemandes med politi, politihjemmeværn, 
              særligt uddannet hjemmeværnspersonale eller særligt uddannede medlemmer af Danmarks Idræts-Forbund   
  (DIFtrafikofficials).  
  

          II              Politiets motorcyklister deltager og ledsager cykelrytterne. Motorcykelledsagelse kan dog undlades i undtagelsestilfælde 
             efter arrangørens og politiets konkrete sikkerhedsvurdering. Ruten er ikke afspærret for anden trafik, men det ledsagende 
                            politi sikrer, at rytterne i videst muligt omfang kan køre frit ved advisering af anden med- og modkørende trafik, ligesom der 
                            efter behov foretages færdselsregulering af personale som nævnt under kategori I-løb. Gadeløb køres som udgangspunkt 
             på en lukket rute.  
  

         III og IV     Politiets motorcyklister deltager ikke. Eventuel deltagelse kan dog begrundes i deltagerantallets størrelse og/eller rutens 
                                beskaffenhed. I tilfælde af politimæssig assistance vil der alene være tale om opretholdelse af den almindelige orden og 
                                tilsyn med arrangementets afvikling, herunder sikring af, at den anden almindelige færdsel ikke forstyrres unødigt.  
  
I tilfælde, hvor assistance fra politiet, Politihjemmeværnet eller Politiets Beredskabs-Ordenskorps ønskes, bør ansøgningen indgives til politiet 
senest 8 uger før løbsafvikling af hensyn til planlægning af assistancepersonalets tjeneste og samarbejde med kommuner om aftaler om 
afspærringer mv. For øvrige ansøgninger bør ansøgningen være politiet i hænde senest 4 uger før løbsafviklingen. 


Ansøgning om tilladelse til cykelløb
Se vejledningen på side 2
Forbeholdt politiet
Politi logo
Ansøger hermed om tilladelse til - (sæt X):
Der henvises til Færdselslovens § 37 om
bl.a. cykelløb samt frist for indsendelsen
jr. vejledning
Arrangementet starter:
Mål:
Ansøgers underskrift
Staffering
Startområde:
Danmark Rundt, Danmarksmesterskab, Nordisk Mesterskab, Verdensmesterskab og UCI-løb
Arrangementer med deltagelse af nationale elite, inviterede udlændinge, Post-Cup, Junior-Cup, og gadecykelløb, alle med deltagelse af ryttere med A-licens og junior-Cup.
Øvrige licenscykelløb, herunder børne/unge løb.
Øvrige løb som motionscykelløb, firmaløb og sponsorløb.
Der kan ikke gennemføres egentlig cykelvæddeløb under et kategori IV løb. Deltagerne skal på ethvert tidspunkt følge færdselslovens bestemmelser.
  Kategori:
Start tidspunkter:
eller anden adresse:
Forventet afslutning:
Evt. assistance - (sæt X)
Regulering af færdsel må kun ske ved dertil uddannet personale.
Ved tidligere lignende løb
har følgende ydet assistance:
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Færdselslovens § 37 (uddrag): 
Stk. 1. Cykelløb må kun finde sted med politiets tilladelse. Politiet kan forbyde træningskørsel på visse veje og visse tider. 
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om gennemførelse af motionsløb for cyklister. 
 
Bekendtgørelse nr. 349 af 29. juni 1981 om gennemførelse af motionsløb for cyklister. Afholdelse af motionsløb for cyklister med over 100 deltagere må kun finde sted med politiets tilladelse. 
 
VEJLEDNING TIL ANSØGNING          
Udfyldelse af skema: 
 
Ansvarlig løbsleder skal herunder angive et mobiltelefonnummer, som pågældende under løbet til enhver tid kan træffes på. Løbsledelsen skal være således opbygget og virke på en sådan måde, at den under løbet kan skride effektivt ind mod deltagere, der overtræder færdselslovgivningens bestemmelser om cykelløb eller vilkår for tilladelsen til cykelløb. Dette vil også være gældende ved andre arrangementer på offentlig vej, hvor politiet har givet tilladelse. 
 
Afkryds, hvad der søges tilladelse til. 
 
Løbets navn anføres til eventuel registrering og brug ved kommende og tilsvarende løb. 
 
Anfør nøjagtigt sted/lokalitet for løbets start og mål. 
 
Rutebeskrivelse oplyses med relevante veje og byer af hensyn til eventuel rutesammenfald med andre løb samme dag. Forsæt eventuel på blank side eller vedlæg trykt materiale med rutebeskrivelse. 
 
Ansøgningen skal vedlægges kort med tydelig afmærkning af ruten og gerne med placering af bemandede poster. 
 
Anfør alle kommuner, hvor ruten fører igennem, da disse af politiet får tilsendt kopi af tilladelsen. Ansøgeren skal selv i god tid ansøge kommunerne om tilladelse til benyttelse af veje. Kommunens tilladelse indsendes sammen med ansøgningen til politiet. 
 
Såfremt arrangøren i forbindelse med tidligere lignende løb har haft assistance fra Politihjemmeværnet/Politiets Beredskabs-Ordenskorps, skal dette fremgå af ansøgningen til politiet, hvorefter politiet forestår rekvirering. Arrangørerne indgår derefter selv videre aftale med Politihjemmeværnet/Politiets Beredskabs-Ordenskorps. Disse får efterfølgende en kopi af politiets tilladelse. Færdslen skal på steder med ubetinget vigepligt og lysregulering reguleres af politi, Politihjemmeværn, Politiets Beredskabs-Ordenskorps eller DIF godkendte trafikofficials. Flagposter må ikke regulere færdsel. Der henvises til færdselslovens § 4 om anvisninger for færdslen samt færdselslovens § 89 om færdselsregulering. 
 
Det bemærkes, at Politiets Beredskabs-Ordenskorps ikke findes i alle politikredse. 
 
Løbsledelsen skal forinden løbet meddele eventuelle følgebiler, at færdselslovens bestemmelser på ikke afspærret rute skal overholdes, samt at politiet kan udtage følgebiler, der efter henstilling ikke følger færdselslovens bestemmelser, med henblik på efterfølgende politisag. 
 
Cykel- og motionscykelløb opdeles i kategori I, II, III og IV. 
Politimæssig assistance til de nævnte kategorier: 
 
                         I                   Politiets motorcyklister deltager og ledsager cykelrytterne. Med- og modkørende trafik standses, og der spærres for
                              krydsende trafik dels ved hjælp af politiets motorcyklister og dels ved poster, der bemandes med politi, politihjemmeværn,
                              særligt uddannet hjemmeværnspersonale eller særligt uddannede medlemmer af Danmarks Idræts-Forbund          
                  (DIFtrafikofficials). 
 
          II                      Politiets motorcyklister deltager og ledsager cykelrytterne. Motorcykelledsagelse kan dog undlades i undtagelsestilfælde
                     efter arrangørens og politiets konkrete sikkerhedsvurdering. Ruten er ikke afspærret for anden trafik, men det ledsagende
                            politi sikrer, at rytterne i videst muligt omfang kan køre frit ved advisering af anden med- og modkørende trafik, ligesom der
                            efter behov foretages færdselsregulering af personale som nævnt under kategori I-løb. Gadeløb køres som udgangspunkt
                     på en lukket rute. 
 
         III og IV     Politiets motorcyklister deltager ikke. Eventuel deltagelse kan dog begrundes i deltagerantallets størrelse og/eller rutens
                                beskaffenhed. I tilfælde af politimæssig assistance vil der alene være tale om opretholdelse af den almindelige orden og
                                tilsyn med arrangementets afvikling, herunder sikring af, at den anden almindelige færdsel ikke forstyrres unødigt. 
 
I tilfælde, hvor assistance fra politiet, Politihjemmeværnet eller Politiets Beredskabs-Ordenskorps ønskes, bør ansøgningen indgives til politiet senest 8 uger før løbsafvikling af hensyn til planlægning af assistancepersonalets tjeneste og samarbejde med kommuner om aftaler om afspærringer mv. For øvrige ansøgninger bør ansøgningen være politiet i hænde senest 4 uger før løbsafviklingen. 
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