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Idrætsinformation 13/2013 
 

                                                                                                         
     03-04-2013 

 
Til 
JDRI medlemmer.  
 
 
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB). 
 
Ref.: 
a. DMI bestemmelser, kap. 3, bestemmelser for DMI stævnevirksomhed. 
b. DMI bestemmelser, kap. 21, MTB. 
 
 
1. GENERELT. 
DMI indbyder herved til forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB) med DMI Cykel-
udvalg som arrangør. Mesterskabet afvikles således: 
 

tirsdag den 23. april 2013,  
i Korsør Lystskov 

 
Bemærk at stævnet er flyttet Korsør! 
  
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for afvikling af MTB, jf. ref. b. 
Dog udgår stafetkonkurrencen i 2013, således afvikles alene den individuelle konkur-
rence. 
 
Det indskærpes, at ved tilmeldingsfristens udløb, er det ikke længere muligt at skifte 
løbsklasse, hvorfor idrætsforeningerne opfordres til at være meget omhyggelige 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. 
 
 
2. KONKURRENCER. 
Stafet 
Stafetkonkurrencen udgår i 2013. 
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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. 
Det kan forventes, at løbstiderne ligger placeret i den høj ende af ovennævnte tider.  
 
3. MEDLEMSKONTROL. 
Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol jf. ref. a. Såfremt der konstateres 
ulovlig deltagelse vil start blive nægtet og/eller evt. præmier blive inddraget.  
Det anbefales, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlem-
skab forinden tilmelding iværksættes. 
 
4. INDKVARTERING. 
Som udgangspunkt ses der ikke behov for indkvartering forud for stævnet. Såfremt 
der opstår et behov kontakt stævneleder. 
 
5. STÆVNEPLADS. 
Ved Restaurant Sommerlyst, Korsør Lystskov 20, 4220 Korsør. 
 
6. TENTATIV TIDSPLAN. 
Tirsdag den 23. april:  Kl. 1000  Ruten er afmærket og der må køres på den 
 Kl. 1000-1130 Registrering 
 Kl. 1140  Instruktion 
 Kl. 1200  Første start 
 Kl. 1400  Alle i mål (forventelig) 
 Kl. 1430  Præmieceremoni og afslutning 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere. 
Endelig tidsplan vil fremgå af slutinstruktionen. 
  
7. TILMELDING. 
Tilmelding og tidtagning sker i samarbejde med Run2u.dk i partnerskab med race 
result. 
 
Tilmeldinger skal ske alene via internettet og flg. link: 

 
http://my3.raceresult.com/details/index.php?page=1&eventid=15286&lang=dk  

Her kan se alle tilmeldte og senere resultater. 
Bemærk at det er muligt for den enkelte forening at tilmelde flere på en gang. Der 
opfordres til, at den enkelte forening styrer tilmeldingen. 
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Tilmeldingen åbner torsdag den 4. april og lukkes igen fredag den 19. april 2013. 
 
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 1851 / 2523 9011 
 
Der skal ikke rettes henvendelse til DMI kontor vedr. tilmelding. 
 
10. SLUTINSTRUKTION. 
Slutinstruktion forventes kan ses på www.dmif.dk fra onsdag den 17. april 2013. 
 
11. STÆVNELEDER. 
Stævneleder: Michael Hoffmann 
Telefon:  3915 1851 / mobil 2523 9011   
FIIN:   FSU-CFI102 
E-mail:  knhoffmann40@gmail.com 
 
 

 
Henning Juhl 
chefsergent 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
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