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Velkommen
CORONA EDITION af BIKE Ultra 2021

Vi har gjort vores bedste for, at skabe de mest optimale rammer for dette event og vi glæder 
os sindssygt meget til, at dele denne ekstreme cykeludfordring med dig.

Grundet usikkerhed om smitterisiko har vi valgt kun at registrerer danske ryttere i år. Du er 
derfor én af de meget få rå danske ekstremryttere som stiller til start.

Vi håber du vil have forståelse for, at grundet det begrænsede deltagerantal, at vi ligeledes 
stiller med en lille, men yderst fleksibel organisation.

Alle er underlagt myndighedernes krav til social afstand på 1m og god håndhygiejne. Vi vil 
under Bike Ultra gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig med at følge COVID-19 retningslinjerne.

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at du får de bedste muligheder for at gennemføre 370 & 550km-
ruten, men det er din personlige udfordring. Derfor vil officials kun hjælpe dig som beskrevet i 
manualen. Vi har ekstra forplejning og reservedele klar, men husk at det som udgangspunkt er 

dit EGET ansvar, at planlægge og forberede at du har det du skal bruge ligegyldigt, hvordan 
vejret og din fysiske situation ændre sig undervejs.

PROGRAM:

23. april 16:00 – 23:00 Indkvartering på sovesal med adgang til WC

24. april 07:00 – 07:30 Registrering og aflevering af resupply bags

07:30 – 07:45 Kort racebriefing

07:45 – 07:59 Klargøring til start

08:00 – 23:59 Race og målgang 370km-ruten

25. april 00:01 – 12:00 Race og målgang 550km-ruten

RUTEN:

Du kan finde ruten som GPX på Europe Ultra her: 

https://europeultra.com/Information/BikeUltra/BikeUltraManual/

Bemærk at der ligger 2 forskellige GPX-filer – så vælg den rigtige!

Vores erfaring er, at nogle GPS-devices kan have udfordringer med, at håndtere store rute 
filer... Det er dit eget ansvar, at sikre dit navigationssystem virker og har strøm under hele 
løbet.

TRACKING:

Du er selv ansvarlig for, at tracke din rute. Du skal aflevere en GPX-fil af din samlede tur ved 
målgang. Først når Europe Ultra har godkendt din GPX-fil er din endelige tid og gennemførelse 
officiel.

For din egen sikkerheds skyld anbefaler vi, at du tilføjer info@europeultra.com i Garmin
LiveTrack, StravaBeacon eller tilsvarende – så vi bedst kan hjælpe dig, hvis der skulle opstå 
problemer.

https://europeultra.com/Information/BikeUltra/BikeUltraManual/


Praktisk information
CORONA EDITION

REGISTRERING/START/MÅL LOKATION:

Hans Schacksvej 182, 5300 Kerteminde, Denmark

Se nedenstående oversigtskort for parkering etc.

Det er muligt kort varigt, at læsse af på gårdspladsen ved registrering. 

KONTROL:

Der vil være løbende kontrol af, at deltagerne følger ruten, medbringer obligatorisk udstyr og 
ikke benytter ulovlig transportmidler. Kontrollen vil blive udført vha. vildtkameraer og u-
offentliggjorte bemandede CheckPoints. Vi opfordre derfor til, at du tænker dig godt om inden 
du skyder ulovlig genvej. Såfremt snyd bliver opdaget vil du få lov til at fortsætte, men uden 
mulighed for podieplacering.

Er du uheldig eller satsede forkert:

Giver du op langs med ruten skal du straks kontakte løbsansvarlig Morten Grundsøe på telefon 
22403130 og opgive din position. Vi samler dig op hurtigst muligt herefter. Bemærk at der 
afhængig af din position og andre forhold kan gå timer inden vores opsamlingskøretøj kan 
være fremme hos dig!

Gratis 
parkering

Gang/cykelsti

Registrering/
Racebriefing

Sovesal/bad/
omklædning

Start/mål



Resupply bags
CORONA EDITION

AFLEVERING

Resupply bags skal være tydeligt markeret med navn og lukket så indholdet ikke falder ud.

Resupply bags må maksimalt fylde, hvad der svare til 10L.

Resupply bags skal afleveres ved registrering inden kl 07:30

Alle kan medbringe en taske med omklædningstøj til når du kommer i mål. Tasken deponeres 
ved registrering, hvor du kan hente den igen når du er kommet i mål.

HUSK!

Vi gør hvad vi kan for at passe på din tasker og udstyr, men det er dit eget ansvar hvis der er 
noget der er væk eller som bliver beskadiget under transport.



AID STATIONS
CORONA EDITION

BEMANNEDEDE AID-Stations

Vi benytter et mobilt set-up med en trailer som på nedenstående billede. I vognen er der 
vandautomat, nedkølet energidrik, sodavandsis, sodavand og kaffe. Endvidere serveres der 
varm pastaret ved Svendborg Sund. På anmodning koger vores officials vand til dig.

I tilfælde af dårligt vejr vil der være opstillet telte hvor du kan spise/hvile – såfremt du ønsker 
det.

Der er endvidere en fodcykelpumpe, begrænset værktøj og mulighed for at købe ekstra 
cykelslanger + CO2.

UBEMANDET AID-Station

Vi tilstræber at følge rytterne så tæt som muligt og dermed også være tilstede på alle AID-
Stations. Det kan vi dog ikke garanterer da vi måske er i gang med at hjælpe en deltagere i 
problemer eller andet. I sådanne tilfælde vil du kunne opleve at AID-Station Føns Strand og 
Spodsbjerg Havn er ubemandede. 

Se video-link for præcis placering af ubemandet depot ved Føns Strand og Spodsbjerg Havn.

Koden til hængelås på depotkassen er ”123” – rimelig opfindsomt ikk´;-?

Begge steder vil der være en papirpose til hver rytter med navn på. Tag kun din egen pose…

https://youtu.be/f_cjhrsy5u0
https://youtu.be/JwuSkTpWFdI


POI, DISTANCE AND AID:
START END DISTANCE SUM DISTANCE AID WATER

Kerteminde Bogense Havn 102,3 102,3 km DRINKS WATER + WC

Bogense Havn Føns Strand 66,7 169,0 km DRINKS UNMANNED WATER + WC

Føns Strand Svendborg Sund 120,4 289,4 km RESUPPLY + FOOD + 
DRINKS

WATER +
WC (Composting)

Svendborg Sund Kerteminde 80,6 370,0 km DRINKS + FINISH WATER + WC

Total 370,0 km

550KM
START END DISTANCE SUM DISTANCE AID WATER

Kerteminde Bogense Havn 102,3 102,3 km DRINKS WATER + WC

Bogense Havn Føns Strand 66,7 169,0 km DRINKS UNMANNED WATER + WC

Føns Strand Svendborg Sund 120,4 289,4 km RESUPPLY + ENERGY + 
DRINKS

WATER +
WC (Composting)

Svendborg Sund Spodsbjerg Havn 91,1 380,5 km DRINKS UNMANNED WATER + WC

Spodsbjerg Havn Svendborg Sund 89,0 469,4 km RESUPPLY + ENERGY + 
DRINKS

WATER +
WC (Composting)

Svendborg Sund Kerteminde 80,6 550,0 km DRINKS + FINISH WATER + WC

Total 550,0 km

370KM



Placering af AID Stations

KertemindeStart/mål

Aid
Station

AID Station
Unmanned

Bogense Havn102,3km

Føns Strand
169,0km

Spodsbjerg Havn
380,5km

Start/mål

Signaturforklaring

Svendborg Sund
289,4km
469,4km

Den viste rute er 550km varianten


