Vigtig information
Fredag den 16. juni og søndag den 18. juni vil der
være afspærrede veje i Helsingør Kommune.
Særligt adgangen til/fra Nordhavnen via
Kronborgvej vil være afspærret. Der etableres
udslusningsveje i samarbejde med politiet, som
kan give mulighed for at komme afsted, hvis man
er spærret inde.
Dette skyldes at KMD 4-18-4 Helsingør & KMD
IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore
løber af stablen henholdsvis 16 juni & 18. juni.
Det arrangeres i samarbejde med Helsingør
Kommune, Kulturhavnen, Politiet.
Til KMD 4-18-4 Helsingør stiller ca. 600 atleter op
til 400m svøm, 18km cykel og 4km løb. Til den
halve IRONMAN den 18 juni vil ca. 2500 atleter
fra hele verden vil kæmpe sig igennem 1,9km
svømning, 90km cykel og 21,195km løb i
Helsingør kommune og særligt omkring
Kulturværftet, indre by og Kronborg Slot.
Af hensyn til atleterne og berørte beboeres
sikkerhed afvikles løbet på delvist og fuldt
lukkede veje.
Vi anbefaler, at man parkerer på tilstødende veje
dagen op til stævnet og får aflastet evt. ting til
bådene. Der vil være opsat informationstavler og
skilte på involverede veje, og i forbindelse med
afviklingen vil der være uddannet personel

behjælpelig med information om alternative
ruter og svar på andre spørgsmål.
Vi beklager naturligvis, de gener stævnet måtte
medføre, og håber I får nogle fantastisk dage med
verdensklasse triatlon lige ved hoveddøren.
Find mere information på: KMD 4-18-4 Helsingør
og på KMD IRONMAN 70.3 European
Championship Elsinore’s hjemmeside under
info/vejspærringer.
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I ovenstående periode, henstilles der til både fra
IRONMAN Denmark og Politiets side, at udkørsel
begrænses og helst undgås. Dette begrundes i, at
atleterne kører med høj fart, og der derfor er stor
risiko forbundet med at krydse vejene.
Ved ind- og udkørsel til havnen vil der uddannet
mandskab til at regulere trafikken, samt
informere bilister om alternative ruter.
Der vil være mandskab på alle dele af ruten til at
assistere trafikken og Nordsjællands Politi
assisterer ved nødvendigt behov for kørsel med
MC’er for at skabe en sikker afvikling for både
atleter og borgere.

