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Idrætsinformation 12/2012 
 

                                                                                                         

     20-03-2012 
 
Til 
JDRI medlemmer. 
  
 
Emne: 

Forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB). 
 
 
Ref.: 
DMI Love og Bestemmelser, kapitel 21.  
 
Bilag:  
Vejledning i tilmelding på www.run2u.dk  
 
 
 
1. GENERELT. 
DMI indbyder herved til forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB) med Jydske Dra-
gonregiments Idrætsforening (JDRI) som arrangør. Mesterskabet afholdes således: 
 

tirsdag den 24. april 2012,  
i Vestre plantage (ved Holstebro kaserne) 

 
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for afvikling af MTB jf. ref. 
Det indskærpes hermed, at ved tilmeldingsfristens udløb er det ikke længere muligt 
at skifte løbsklasse, hvorfor idrætsforeningerne opfordres til at være meget omhygge-
lige med tilmelding i de rette løbsklasser. 
På løbsdagen kan idrætsforeningerne erstatte ryttere som er blevet forhindret, med 
en anden ryttere, såfremt denne ikke er tilmeldt eller har været tilmeldt i en anden 
klasse. 
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2. KONKURRENCER. 
Der afvikles en kort stafet før den individuelle konkurrence.   
 Vindertider stafet 
Mænd Senior (forbundsmestre) 

• Ingen aldersbegrænsninger 

2 x 20-25 min. 

Old Boys 
• Skal være min. 40 år pr. 31. decem-

ber 

Veteran* 
• Skal være min. 50 år pr. 31. decem-

ber 

Kvinder (forbundsmestre) 
• Ingen aldersbegrænsninger 

* Der oprettes ikke en særskilt stafetkonkurrence i SuperVeteran. 
 
 
Individuelt (XCO) 
 Vindertider individuelt 
Mænd Senior A (forbundsmester) 

• Ingen aldersbegrænsning 
80-95 min. 

Mænd Senior B 
• Ingen aldersbegrænsning 

60-75 min. 

Old Boys 
• Skal min. være 40 år pr. 31. decem-

ber 
75-90 min.   

Veteran 
• Skal min. være 50 år pr. 31. decem-

ber 
60-75 min. 

SuperVeteran 
• Skal min. være 60 år pr. 31. decem-

ber 
60-75 min. 

Kvinder (forbundsmester) 
• Ingen aldersbegrænsning 

60-75 min. 

Der afholdes ingen holdkonkurrence. 
 
3. MEDLEMSKONTROL. 
Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol jf. ”Bestemmelser for DMI stævne-
virksomhed” kapitel 3.  Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse vil start blive næg-
tet og/eller evt. præmier blive inddraget.  
Det anbefales, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlem-
skab forinden fremsendelse af tilmeldingsskema. 
 
4. INDKVARTERING. 
Der er mulighed for indkvartering natten mellem den 23.-24. april på Holstebro ka-
serne. Indkvarteringen finder sted på flerpersoners værelser. Antal personer til ind-
kvartering foreningsvis meldes til SSG Henrik K. Schmidt (FIIN: JDR-2B-501A, Inter-
net: JDR-2B-501A@mil.dk) senest onsdag den 18. april.  
 
5. FORPLEJNING. 
Cafeteriet på Holstebro kaserne, har følgende åbningstider: Kl. 0545-1000, 1100-
1300 og 1700-1845. 
 
6. STÆVNEKONTOR/STÆVNEPLADS. 
Ved idrætsanlægget på Holstebro kaserne, hvor parkering, registrering, instruktion, 
mål og afslutning vil foregå. 
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7. TIDSPLAN. 
Tentativ tidsplan. 
Tirsdag den 24. april:  Kl. 1030-1130 Registrering DMI MTB stafet og individuelt. 
 Kl. 1130-1145 Instruktion stafet konkurrence. 
 Kl. 1200-1300 Stafetkonkurrence. 
 Kl. 1300-1330 Pause (evt. registrering DMI MTB individu-

elt). 
 Kl. 1330-1345 Instruktion individuel konkurrence. 
 Kl. 1400-1545 Individuel konkurrence. 
 Kl. 1600  Præmieceremoni og afslutning. 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere. 
Endelig tidsplan vil fremgå af stævneprogrammet. 
 
  
8. ØKONOMI. 
Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til Forsvarskommandobefaling nr. 
03/2012. 
 
9. TILMELDING. 
Tilmeldinger foregår udelukkende på internettet via www.run2u.dk 
Se vejledning i bilag 1. Tilmeldingen lukker mandag den 16. april kl. 2000. 
Alle spørgsmål/problemer i forbindelse med tilmelding rettes til: 
 
Formanden for DMI cykeludvalg 
Michael Hoffmann 
FIIN: FSU-CFI102 
E-mail: knhoffmann40@gmail.com  
Telefon: 3915 1839 / 2523 9011 (tjeneste) 
 
Der skal ikke rettes henvendelse til DMI kontor vedr. tilmelding. 
 
10. STÆVNEPROGRAM. 
Stævneprogram og startlister forventes udsendt direkte til tilmeldte idrætsforeninger 
samt kan ses på DMI hjemmeside fra fredag den 20. april. 
 
11. STÆVNELEDER. 
Stævneleder: SSG Henrik K. Schmidt 
Telefon:  96 130 517 (arbejde) / mobil 4177 3394   
FIIN:   JDR-2B-501A 
E-mail:  JDR-2B-501A@mil.dk 
 
 
 
 
 
 

Henning Juhl 
Henning Juhl 
Seniorsergent 

Jydske Dragonregiment Idrætsforeningen 
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VEJLEDNING 
TILMELDING TIL DMI MTB 2012 

 
Tirsdag den 24. april 2012 i Holstebro med JDRI som arrangør.  
 
Tidtagning gennemføres af www.run2u.dk, hvorfor tilmelding sker via Trumin (tidl. 
Katana) online på internettet. Det er IKKE muligt at benytte egen tag (chip). Bemærk 
at der er separate tilmeldinger til både individuelt og stafet. Se også indbydelsen. 
 
Tilmelding til både individuelt og stafet sker på dette link: 
 

http://www.run2u.dk/dmif/mtb/ (klik) 
 

 
Trin 1: Individuelt. 
Flg. er obligatorisk at udfylde: 

• E-mail adresse (kan være samlet fra pågældende idrætsforening)  

• Fulde for- og efternavn (ingen forkortelser og ingen gradsbetegnelser) 

• Vælg idrætsforening (klub/team) fra rullepanel. Skulle din IF mod forventning 
ikke være med, så er du velkommen til at oprette den 

• Vælg kategori (løbsklasse) 

• Skriv din fødselsdato i format år-måned-dag, f.eks. 1970-09-11 

• Valgfrit om mobilnummer ønskes udfyldt 
 
Via linket til startliste i øverste højre hjørne kan du se allerede tilmeldte. Bemærk at 
der kan gå et par minutter før din tilmelding er opdateret, hav lidt tålmodighed! 
 
Trin 2: Stafet. 
Flg. er obligatorisk at udfylde: 

• E-mail adresse (kan være samlet fra pågældende idrætsforening)  
• Under navn angives stafetholdets havn, bemærk idrætsforeningens navn skal 

være en del af det, f.eks. AKIF-1. Andre eksempler kunne være HOI ladies, 
IVG Old Boys osv. Ingen stafethold må have samme navne uanset klasse. 

• Vælg idrætsforening (klub/team) fra rullepanel. Skulle din IF mod forventning 
ikke være med, så er du velkommen til at oprette den 

• Vælg kategori (løbsklasse) 
• Sluttelig udfyldes fødselsdato og navne på de to ryttere, helst i den rækkefølge 

som de skal køre til stafetten (navnene vil ikke fremgå af startlisten, men kan 
ses af administratoren). 

• Valgfrit om mobilnummer ønskes udfyldt 
 
Kontakt. 
Opstår der problemer med tilmelding, kontakt undertegnede.  
DMI kontor kan ikke hjælpe med tilmelding. 
 
Michael Hoffmann, tlf. 2523 9011 
FIIN: FSU-CFI102  
E-mail: knhoffmann40@gmail.com  
 

 

 


