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Idrætsinformation 29/2015 
 

                                                                                                         
     14-08-2015 

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

mandag den 5. oktober 2015, 
i Fussingø v/ Randers 

 
Stævnet erstatter det udsatte fra 22. april 2015. 
 
 
2. KONKURRENCER. 
Forbundsmesterskabet afvikles over en dag. Konceptet er ændret i forhold til de or-
dinære bestemmelser, således at stævnet afholdes som et maraton MTB. Det tager 
fortsat udgangspunkt i at rytterne kører et antal omgange på en fast rute. Der er sam-
let start i respektive klasser. 
 
 
Individuelt (XCO) Antal omgange á 

ca. 20 km 
Ca. vindertider 

Mænd Senior A (forbundsmester) 
• Ingen aldersbegrænsning 

3 3 timer 

Mænd Senior B • Ingen aldersbegrænsning 2 2,20 timer 
Old Boys/H40 • Skal min. være 40 år pr. 31. 
december 2015 

3 3 timer 

Veteran/H50 • Skal min. være 50 år pr. 31. 
december 2015 

2 2,15 timer 

SuperVeteran/H60 • Skal min. være 60 år 
pr. 31. december 2015 

1 1,15 timer 

Kvinder (forbundsmester) • Ingen al-
dersbegrænsning 

2 2,20 timer 
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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. 
• 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. 
• 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 
bremser. 
 
 
4. INDKVARTERING. 
Det er muligt, i stærkt begrænset omfang, at indkvartere deltagere langvejs fra, f.eks. 
fra Bornholm, på kasernerne i Aalborg, Skive eller på Flyvestation Karup. Indkvarte-
ring vil blive på dobbeltkvarterer. 
 
Booking kan alene ske ved at sende navn, MA nr. og idrætsforening samt angivelse 
af ”DMI MTB 2015” til FIIN adresse: 
 

FSU-CFI202 
 
Senest mandag den 28. september 2015. 
Booking kan ikke ske via bookingportalen. Det anbefales at booke indkvartering så 
tidligt som muligt. Anden indkvartering er for egen regning. 
 
6. STÆVNEPLADS & TERRÆN. 
Fussingø vest for Randers. Skoven er til tider stærkt kuperet, med mange fine MTB 
spor. Det er en offentlig skov under Naturstyrelsen og der et afmærket spor som må 
benyttes jf. gældende lov. Mere info i stævneprogrammet. 
 
 
7. TENTATIV TIDSPLAN. 
Mandag den 5. oktober: 
 
Kl. 1000 Ruten er afmærket og der må køres på den 
Kl. 1000-1130 Registrering 
Kl. 1140 Instruktion 
Kl. 1200-1210 Start alle klasser 
Kl. 1530 Alle i mål (forventelig) 
Kl. 1545 Præmieceremoni og afslutning 
 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere. 
Endelig tidsplan vil fremgå af stævneprogrammet. 
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8. BESTEMMELSER & ØKONOMI. 
DMI MTB er et såkaldt kategori C arrangement jf. ref. c., hvilket betyder flg.: 
• Deltagelse kan ske ved anvendelse af arbejdstid, men må ikke medføre optjening    
   af merarbejde. 
• Udgifter til forplejning er for egen regning (eller jf. idrætsforeningens bestemmel-   
   ser). 
• Transport betales af egen myndigheds interne ordre nr. Der opfordres til samkør-sel  
   i størst mulig omfang. 
 
9. TILMELDING. 
Tilmelding og tidtagning er i samarbejde med Run2u.dk og skal ske via linket: 
 

http://my.raceresult.com/details/index.php?eventid=35609&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 onsdag den 30. september 2015 kl. 23.59. 
 
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 for-
hindret, med en anden ryttere, 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 udvalg, se kontakt info under pkt. 11. 
 
Der skal ikke rettes henvendelse til DMI kontor vedr. tilmelding. 
 
 
10. STÆVNEPROGRAM. 
Stævneprogram forventes udsendt og online på www.dmif.dk fra senest torsdag den 
1. oktober 2015. 
 
11. STÆVNELEDER. 
Stævneleder: Michael Lindholm 
Telefon: 2523 9011 
FIIN: FSU-CFI202 
E-mail: fsu-cfi202@fiin.dk 
 
 
 
 

Henning Juhl 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


