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     20-08-2014 

 
Til 
JDRI medlemmer. 
 
 
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB). 
 
 
1. GENERELT. 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskab i Moun-
tainbike (MTB) med Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) som arrangør. Mester-
skabet afvikles således: 
 

Tirsdag den 30. september 2014, 
i Varde Sdr. plantage v/ Varde kaserne 

 
 
2. KONKURRENCER. 
Forbundsmesterskabet afvikles over en dag. Konceptet er lig et XCO (cross country 
olympic) løb og tager udgangspunkt i at rytterne kører et antal omgange på en fast 
rute. Der er samlet start i respektive klasser. 
 
Individuelt (XCO) 
                                                                                                  Vindertider individuelt 
Mænd Senior A (forbundsmester) • Ingen aldersbegrænsning                   Ca. 90 min. 
Mænd Senior B • Ingen aldersbegrænsning                                                        Ca. 75 min. 
Old Boys/H40 • Skal min. være 40 år pr. 31. december 2014                              Ca. 75 min. 
Veteran/H50 • Skal min. være 50 år pr. 31. december 2014                                 Ca. 75 min. 
SuperVeteran/H60 • Skal min. være 60 år pr. 31. december 2014                     Ca. 75 min. 
Kvinder (forbundsmester) • Ingen aldersbegrænsning                                   Ca. 75 min. 

 
Hold 
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. 
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• Mænd Senior A, Mænd Senior B og Old Boys/H40 afvikler egen holdkonkurrence. 
Øvrige klasser kan være slået sammen i holdkonkurrencen mhp. 
at få flest mulige hold. 
 
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 
bremser. 

 
4. 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. 
 
5. INDKVARTERING. 
Det er desværre kun muligt at indkvartere deltagere fra Bornholm pga. begrænset 
indkvarteringsmuligheder på Varde kaserne. Nøgler vil forefindes i hovedvagten, og 
afleveres den efterfølgende dag til stævneleder seniorsergent Morten Johansen.  
Deltagerne er selv ansvarlig for at medbringe sovepose m.v. 
Øvrig indkvartering som bookes, f.eks. via bookingportalen, er for egen regning, evt. 
via egen idrætsforening. 
 
6. STÆVNEPLADS. 
Idrætsområdet Varde kaserne. 
Stævnekontor idrætskontoret bygning 21. 

 
7. TENTATIV TIDSPLAN. 
Tirsdag den 30. september: 
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. 
 
9. TILMELDING. 
Har du løst til at deltage så skriv til Henning Juhl på mail FMT-F-UDHL01@mil.dk  
Du kan også ringe på tlf. 25 55 25 82. 
 
Tilmeldingen senest mandag den 22. september 2014. 
 
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. 
 
Der skal ikke rettes henvendelse til hverken DMI kontor eller stævneleder vedr. til-
melding. 
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10. SLUTINSTRUKTION. 
Slutinstruktion forventes udsendt og online på www.dmif.dk senest onsdag den 24. 
september 2014. 

 
11. STÆVNELEDER. 
Stævneleder: Seniorsergent Morten Johansen 
Telefon: 4138 5512 
FIIN: HEC-1HBUKDO 
E-mail: dar-idk@mil.dk 

 
Med venlig hilsen 

 
Henning Juhl 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


