
    

 

  

 

 

 
 

 

 

Pressemeddelelse 
Stor dansk UCI-løbsweekend aflyst 
 
Det er med stor beklagelse, at arrangørerne bag de to danske UCI 1.2-løb Fyn Rundt og Grand Prix Herning i dag 
meddeler, at løbene i år er aflyst.  
 
På grund af omstændighederne med COVID-19 virus og smitterisikoen ved at afholde to store cykelløb, ser 
arrangørerne ingen anden mulighed end at aflyse.  
 
Ingen kender status for situationen i starten af maj, hvor løbene skulle afholdes, men beslutningen træffes 
allerede nu af hensyn til løbenes deltagere og interessenter.  
 
”Det er vigtigt for os, at vi under de nuværende omstændigheder navigerer på en ordentlig måde over for 
sponsorer, samarbejdspartnere og de enkelte cykelhold. Derfor vælger vi at informere dem om aflysningerne 
allerede nu,” siger medarrangør af Grand Prix Herning Steffan Bill. 
 
De to danske klassikere skulle i år have dannet parløb om en fantastisk dansk cykelweekend den 8. og 9. maj. 
Sammenlægningen skete, efter at Grand Prix Herning i år opfyldte målsætningen om at komme tilbage på den 
internationale cykelkalender, så arrangørerne bag løbene i år kunne tilbyde cykelhold- og fans to gode og 
velarrangerede løb over én weekend. Løbene skulle endda transmitteres live på TV 2 SPORT. 
 
Med det flotte sportslige setup er det ekstra ærgerligt, at fans, sponsorer, samarbejdspartnere og ryttere må 
vente til 2021 på at opleve synergien mellem de to store løb. Men arrangørerne erkender, at der lige nu er langt 
vigtigere ting i verden end cykelløb. 
 
”Vi havde et virkelig flot setup klar og et sportsligt yderst interessant felt, så det er bare så ærgerligt, at vi er nødt 
til at acceptere, at timeglasset for at afvikle cykelløb i maj er løbet ud,” siger Steffan Bill og tilføjer: 
 
”De sidste par dage har vi brugt på at informere holdene om beslutningen og aflyse hoteller og andre tiltag. Det 
er en trist situation, men med alt det der sker i Europa lige nu, så Fyn Rundt og Grand Prix Herning trods alt bare 
cykelløb, som vender tilbage på UCI’s termin næste år.” 
 
Aflysningerne kommer, efter at samtlige professionelle cykelløb indtil udgangen af april foreløbigt aflyst, mens 
det samme er gældende for flere internationale sportsbegivenheder længere ud i fremtiden. Også i Danmark har 
Danmarks Cykle Union foreløbigt aflyst alle cykelløb i marts og april. 
 
Senest trak de to øvrige danske UCI-løb, Grand Prix Himmerland Rundt og Rent Liv Løbet Skive, der skulle have 
været afholdt weekenden inden Fyn Rundt og Grand Prix Herning, sig også.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen  
 
Fyn Rundt og Grand Prix Herning 
 

For yderligere info: 
 
Steffan Bill 
Grand Prix Herning  
92 15 09 40  
steffan@gpherning.dk 

 
 
Claus Rasmussen 
Fyn rundt 
20 32 73 83 
clausr@stofanet.dk 

 
 

 

 


