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Velkommen til Jørgen Leths Æresløb 2017 

 

Jørgen Leth er født og opvokset i Viby, en forstad til Aarhus, ikke langt fra Aarhus Cyklebane. Som 

barn var Jørgen Leth ofte at finde på cyklebanens inderkreds, hvor han havde adgang idet hans 

onkel, Erik Linde, på daværende tidspunkt var banechef på Aarhus Cyklebane. Den unge Jørgen Leth 

var meget fascineret af det drama som udspillede sig på banen, når nogle af verdens største stjerne 

gæstede Aarhus Cyklebane. Jørgen Leth har ved mange lejligheder fortalt om sin barndoms 

fascination af cyklebanen og dens drama, som grobund for den cykelsportslige fascination, der 

senere skulle vise sig at præge ham gennem hele livet. 

Som kommentator på Tv2 sporten er Jørgen Leth blevet en levende legende i dansk cykelsport. Både 

for sin rolle under store klassikere som Paris-Roubaix og Flandern Rundt, men i særdeleshed som 

fast mand i speakerboksen under Tour De France. Her er Jørgen Leth trådt ind i danskernes stuer, 

hver sommer, 3 uger i juni. Det har han gjort så godt, med sine maleriske fortællinger og sine 

fantastiske sproglige evner, at han for de fleste danskere er selve indbegrebet af Tour De France. I 

2014 blev Jørgen Leth hyldet for sit tredive års jubilæum som journalist på Tour De France. En 

præstation som blev anerkendt i hele Europa, hvor store stjerner og legender udtrykte deres dybe 

respekt for den danske konge af Tour De France. Jørgen Leth er ikke kun kendt for at sidde i 

speakerboksen under Tour De France. Hans sproglige kundskaber og personlighed gør ham til en af 

de mest vellidte interviewere, når rytterne skal berette om dagens strabadser efter en hård etape. Det 

er i øvrigt ikke kun seerne som foretrækker Jørgen Leth. Blandt de professionelle ryttere er Jørgen 

særdeles vellidt for sin professionalisme og store viden. 

Jørgen Leth er en meget naturlig protektor for Aarhus Cyklebane og vi er meget stolte af det 

samarbejde som vi har. Herunder kan du få et lille indblik i hvorfor Aarhus Cyklebane har så stor 

betydning for Jørgen Leth, naturligvis fortalt med mesterens egne ord. 

Aarhus Cyklebane ligger i 2017 for 6. gang cement til Jørgen Leths Æresløb. De foregående udgaver 

er blevet vundet af.  

- 2012: Christian Ranneries / Thorlak Franck 

- 2013: Michael Berling / Martin Mortensen 

- 2014 og 2015: Aflyst pga. regn 

- 2016: William Rimkratt-Milkowski (København) 

Aarhus Cyklebanes løbspersonale og kommissærer: 

 Formand: Johannes Ollerup Sall 

 Sportslig ansvarlig: Michael Berling 

 Nummerudlevering & eftertilmelding: TBA 

 1. Løbskommissær: TBA 

 2. Løbskommissær: TBA 

 Starter: TBA 

 Omgangstæller: TBA 

 Speaker: Frederik Muff Hansen 

Løbene køres efter Danmarks Cykle Unions for banesports, reglement og bestemmelser. Ret til 

ændringer forbeholdes. 



 

1. Start: Damer – Forfølgelsesløb 

Forfølgelsesløbet køres over 6 omgange. Køres om hhv. 2 og 1 match point.  

 

2. Start: Jørgen Leths Æresløb – Præsentation & Spurt 

Rullende præsentation af aftenens parløbsfelt. Rytterne køre direkte over i spurt-serien. Hver rytter 

kører 2 spurter, og der er rullende skift mellem anden og tredje spurt. Der køres om hhv. 5, 3, 2 og 1 

point til det samlede pointregnskab i hver spurt. 

 

3. Start: Damer – Sprint Matcher 

Sprint Matchen køres over 2 omgange. Der køres om hhv. 2 og 1 match point. 

 

4. Start: Jørgen Leths Æresløb – Linjeløb 

For hvide rygnumre. Linjeløbet køres over 15 omgange, der køres om 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til 

det samlede point regnskab. Der køres med død omgang. Vinderen skal med det samme køre frem 

til æresomgang på målstregen. 

 

Interview med Jørgen Leth 

 

5. Start: Jørgen Leths Æresløb – Udskilningsløb 

For sorte rygnumre. I hver 2. omgang udskilles den rytter, hvis baghjul sidst passerer mållinjen. Der 

skilles ud til sidste rytter. Der køres om hhv. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede 

pointregnskab. Der køres med en død omgang. Vinderen skal med det samme køre frem til 

æresomgang på målstregen. 

 

6. Start: Damer – Omgang på tid 

Omgang på med flyvende start. Rytterne sendes afsted fra modsatte langsiden, og har dermed 2,5 

omgang til at køre op i fart. Tiden måles fra målstregen. Der køres om hhv. 2 og 1 matchpoint. 

 

7. Start: Jørgen Leths Æresløb – Lindes Mindeløb 

Mindeløbet køres som linjeløb med stærk føring af motor. Rytterne placere sig bag dernyen, mens 

tempoet øges progressivt. Dernyen slår væk 3 omgange fra mål, og herfra er løbet frit. Der køres om 

10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point til det samlede pointregnskab. Vinderen skal med det samme køre frem 

til æresomgang på målstregen. 



 

 

8. Start: Damer – Sprint Matcher 

Sprint Matchen køres over 2 omgange. Der køres om hhv. 2 og 1 match point. 

 

9. Start: Jørgen Leths Æresløb – Gigant Spurt 

Køres over 10 omgange, og er for alle ryttere. Der køres om hhv. 5, 3, 2 og 1 point til det samlede 
regnskab. Vinderen skal med det samme køre frem til æresomgang på målstregen. 

 

Damer - Æresomgang  

Præmie overrækkelse for damernes omnium på målstregen og med æresomgang. 

 

10. Start: Jørgen Leths Æresløb – Finale Jagt 

Parløbet køres over 100 omgange, der er spurt hver 10. omgang om hhv. 5, 3, 2 og 1 point, og dobbelte 

point i sidste spurt, vundne omgange tæller forud for point. Der køres med død omgang. 

 

** Præmie Ceremoni ** 

** Jørgen Leths Æresløb ** 


