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Idrætsinformation 14/2016 
 

                                                                                                         
     12-04-2016 

Til 
JDRI medlemmer. 
   
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB). 
 
 
1. GENERELT. 
DMI indbyder herved til forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB) med Bornholms 
Værns Idrætsforening som arrangør. Mesterskabet afholdes: 

 
Tirsdag den 3. maj 2016 i Almindingen på Bornholm 

 
Der er tillige et Solskins-MTB løb mandag den 2. maj eftermiddag i Hasle Lyst-
skov (tæt ved kasernen), som appetitvækker til DMI løbet. 
 
2. KONKURRENCER. 
Forbundsmesterskabet gennemføres over en dag. Respektive klasser kører antal 
min. her-under + omgangen færdig. Ruten vil være ca. 4-6 km lang, kuperet, men 
kan køres af alle. 
Der er samlet start i respektive klasser. 
 
Individuelt                                                                      Køretid + omgangen færdig  
Mænd Senior A (forbundsmester)  
• Ingen aldersbegrænsning                        90 min.  
 
Mænd Senior B  
• Ingen aldersbegrænsning        75 min.  
 
Old Boys/H40  
• Skal min. være fyldt 40 år pr. 31. december 2016     75 min.  
 
Veteran/H50  
• Skal min. være fyldt 50 år pr. 31. december 2016     75 min.  
 
SuperVeteran/H60 
 • Skal min. være fyldt 60 år pr. 31. december 2016     75 min.  
 
Kvinder (forbundsmester)  
• Ingen aldersbegrænsning        75 min.  
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Old Girls/D40 (forsøgsklasse)  
• Skal min. være fyldt 40 år pr. 31. december 2016     75 min. 
 
 
Mandag køres et opvarmningsløb, hvor alle klasser kører 45 min. + omgangen fær-
dig på en relativ let kørt rute i Hasle Lystskov. Mere om det i slutinstruktionen. 
 
Hold (DMI) 
Konkurrencen gennemføres som følger: 

• En forenings to bedste i respektive klasse udgør automatisk foreningens hold 
1, de næste to ryttere hold 2 osv. 
• Holdkonkurrencen afvikles normalt kun, såfremt der er mindst to deltagende 
hold. 
• Mænd Senior A, Mænd Senior B og Old Boys/H40 afvikler egen holdkonkur-
rence. Øvrige klasser kan være slået sammen i holdkonkurrencen mhp. at få 
flest mulige hold. 
• Præmisser for holdkonkurrencen vil fremgå af slutinstruktionen. 

 
 
3. UDSTYR. 
Opmærksomheden henledes på ref. b. – herunder specielt: 

• Der må anvendes en MTB med hjulstørrelse mellem 26” og 29”. Det er ikke 
tilladt at anvende andre cykeltyper. 
• Godkendt cykelhjelm. 
• En MTB som er funktionsmæssigt i forsvarlig stand, herunder specielt brem-
ser. 

 
 
4. INDKVARTERING. 
Indkvartering finder sted på Almegårds kaserne på belægningsstuer (m/sengetøj og 
hånd-klæder). Respektive idrætsforeninger/deltagere booker selv indkvartering ved 
at sende mail med flg. informationer til: 
 

FES-DOBNH05F@MIL.DK  
 
med angivelse navn, MA nr. og idrætsforening samt angivelse af ”DMI MTB 2016”. 
Senest mandag den 25. april 2016. 
Booking kan ikke ske via bookingportalen. Det anbefales at booke indkvartering så 
tidligt som muligt. Anden indkvartering er for egen regning. 
 
 
5. STÆVNEPLADS & TERRÆN. 
Mandag ved Restaurant Skovly i Hasle Lystskov. Der er rigtig mange lækre spor. 
Tirsdag ved Rytterknægten i Almindingen. Skoven er til tider kuperet, med mange 
fine MTB spor. Mere info i stævneprogrammet. 
 
 
6. TENTATIV TIDSPLAN. 
Mandag den 2. maj 
Kl. 1500 Registrering til Solskins-MTB 
Kl. 1600 Start alle klasser 
Kl. 1700 Alle klasser i mål 
Kl. 1715 Præmieoverrækkelse 
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 3 
Kl. 1830 Kammeratskabsaften 
Tirsdag den 3. maj 
Kl. 1000 Registrering til DMI MTB 
Kl. 1115 Start alle klasser 
Kl. 1300 Alle ryttere i mål 
Kl. 1330 Præmieoverrækkelse & afslutning 
 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere. 
Endelig tidsplan vil fremgå af stævneprogrammet. 
 
 
7. TRANSPORT TIL BORNHOLM 
Se http://www.faergen.dk/  
Natfærgen Køge-Rønne sejler kl. 00.30, med ankomst kl. 06.00. Sejler retur kl. 
17.00, med ankomst kl. 22.30. 
 
Hurtigfærgen Ystad-Rønne sejler flere gange dagligt. Begge løb er placeret således 
det passer med færgetider. 
 
VIGTIGT 
Ved militær transport via Sverige SKAL der udfærdiges ansøgning via JMTO hjem-
meside: 
 
http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/Sverige/SitePages/Startside.aspx  
 
Bemærk at ansøgning skal være fremsendt min. 10 dage før kørslen. Endvidere gø-
res der opmærksom at man skal medbringe billede-ID ved rejse gennem Sverige! 
 
 
8. TILMELDING. 
Tilmelding og tidtagning er i samarbejde med Run2u.dk og skal ske via linket: 
 

http://my.raceresult.com/51414/registration?lang=dk  
 
Her kan man 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. 
 
Tilmeldingen lukkes endeligt tirsdag den 26. april 2016 kl. 2100. 
 
Ved tilmeldingsfristens udløb er det ikke længere muligt at skifte løbsklasse, hvorfor 
idræts-foreningerne opfordres til at være meget omhyggelige med tilmelding i de rette 
løbsklasser. På løbsdagen kan idrætsforeningerne erstatte ryttere som er blevet for-
hindret, med en an-den rytter, såfremt denne ikke er tilmeldt eller har været tilmeldt i 
en anden klasse. 
Alle spørgsmål/problemer i forbindelse med tilmelding rettes til formanden for DMI 
MTB ud-valg, se kontakt info under pkt. 12. 
 
Der skal ikke rettes henvendelse til DMI kontor vedr. tilmelding. 
 
9. STÆVNEPROGRAM. 
Stævneprogram forventes udsendt og online på www.dmif.dk senest onsdag den 27. 
april 2016. 
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10. KONTAKT. 
Bornholms Værns Idrætsforening 
Stævneleder: Poul Figa, 
Mobiltlf.: 5151 5550, 
E-mail: petfiga@gmail.com  
 
Indkvartering: Klaus Lund-Jensen 
Tlf.: 7267 3170 
Mail: FES-DOBNH05F@MIL.DK  
 
Vedr. tilmelding og regler 
DMI MTB: Michael Lindholm 
Tlf.: 2523 9011, 
FIIN: FSU-CMT202, 
E-mail: fsu-cmt202@fiin.dk  
 

 
 
 

 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
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