
 

INDBYDELSE til:  
 

De Danske Politimesterskaber i mountainbike 

Lille Hareskov 

Torsdag den 27. marts 2008, start kl. 11:00 
 

 

Omklædning:  
Hareskovhallen, Månedalsstien 8-14, 3500 Værløse 

 

Stævnecenter:  
Start- og mål 

 

Start- mål:        
P-pladsen, Skovlystvej mellem Ravnehusvej og Fægyden, ca 2 km fra omklædning 

 

Klasseinddeling: 
Mesterklassen: åben for alle 

Klasse 1: 00-39 år 

Klasse 2: 40-49 år 

Klasse 3: 50-59 år 

Klasse 4: 60- 

Dameklasse 

 

Rute: 
4,5 km rundstrækning i Lille Hareskov mellem Ballerup og Værløse. Samlet start kl. 11:00. 

 

Mesterklassen: 90 minutter 

Klasse 1: 75 minutter 

Klasse 2: 75 minutter 

Klasse 3: 75 minutter 

Klasse 4: 75 minutter 

Dameklassen:  75 minutter 

 

For alle klasser er de anførte tider minimums tider, det vil sige at løbet køres på tid og rytterne kører 

i mål, uanset placering, når de passerer mållinien efter at minimumstiden er opnået. Rytternes 

placering beregnes ud fra køretid og antal omgange. Alle, som gennemfører mindst en omgang 

bliver registreret med antal omgange, køretid og placering.  

 

Ruten vil være afmærket med pile og rød/hvid minestrimmel suppleret med ”levende kontroller”. 

 

 

Bemærk: 
Resultater, fotooptagelser, samt indledende informationer, såsom rutekort/oversigt med videre ses: 

 

På Rigspolitiets Idrætsforening’ hjemmeside: www.rpif.dk 

 



 

De Danske Politimesterskaber i mountainbike torsdag den 27. marts 2008 kl. 11:00: 
 

 

Pris: 
Startgebyr kr.    80,- 

Afslutning kr. 120,-  

 

Beløbet indbetales til: 

Lån & Spar: 

• Reg.nr.: 0400, Kontonummer: 4013571924, venligst med info ”DPM i MTB 2008” 
 

 

Afslutningen er fra kl. 13:30 i PET’ Kantine, Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg: 
Her serveres lasagne ad libitum med stor salat buffet samt islagkage og kaffe til dessert. I 

forbindelse med selve afslutningen foretages den traditionelle præmieuddeling med uddeling af 

medajler og blomster/bånd til vinderne i de respektive klasser.  

 

Der vil også være et antal lodtrækningspræmier at ”kæmpe om”. 

 

Tilmelding: 
Tilmelding til Jørgen Guldborg pr. mail njg001@politi.dk senest den 20. marts 2008 eller pr. post: 

 

Navn: 

Fødedato: 

Politiidrætsforening: 

 

Samt med oplysning om, hvorvidt man ønsker at deltage i egen aldersklasse eller mesterklassen? 

 

Præmierække: 
Der konkurreres om Dansk Politiidrætsforbunds medaljer. 

 

Rejseudgifter: 
Foreningerne kan for tilrejsende deltagere gennem deres embede få afholdt rejseudgifter via 

finanslovskonto § 14.10.10, gældende for 2. klasses togrejse samt færgebillet eller bropenge til 

tjenestekøretøjer. 

 

Yderligere information: Jørgen Guldborg, +45 2010 3964 eller pr. mail njg001@politi.dk 
 

 
Tjenestefrihed: Der medsendes liste til ansøgning om tjenestefrihed ihenhold til Rigspolitichefens 

kundgørelse.Udfyldte lister skal være DPIF`s kontor Brønshøjvej 10, 2700 Brønshøj, i hænde 

 

senest den 17. marts 2008. 

 

 

 

 

 



 

De Danske Politimesterskaber i mountainbike torsdag den 27. marts 2008 kl. 11:00: 
 

 

Rutebeskrivelse: 
 

Er anlagt i Lille Hareskov mellem Ballerup og Værløse. Skoven og er primært løvskov men med 

enkelte områder med nåleskov. Igennem Lille Hareskov løber "Det Røde Spor", som er en 

permanent mountainbikerute. ”Det Røde Spor” løber igennem flere af skovene nord for København. 

Dele af ruten har en gang tidligere været anvendt med Politiets Vinter Cup i mountainbike. 

 

Til De Danske Politimesterskaber i mountainbike 2008 har vi lavet en ca. 4,5 km lang rund-

strækning, hvor ca. halvdelen løber på "Det Røde Spor". Starten går op ad Kælkebakken ved P-

pladsen på Skovlystvej. På toppen af kælkebakken køres ind i en fyrretræs tykning på en skråning. 

Første nedkørsel vil være markeret med 2 nedadpegende pile som markerer "middelsvær 

nedkørsel". Efter at have været op og ned ad skråningen et par gange køres ind i et område med 

løvskov på skovstier i et rimeligt fladt område. Her rammes også ”Det Røde Spor” for første gang, 

og sporet er kendetegnet ved mange små snørklede sving. 

 

Ca. 1,8 km ude på ruten kommer "Nedkørslen til genbrugsstationen". En stejl nedkørsel, som ender 

med et højresving forbi et træ. Denne nedkørsel vil være markeret med 3 nedadpegende pile, som 

tjener som advarsel om "svær nedkørsel". På den næste kilometer af ruten kommer to opkørsler på 

hver ca. 20 højdemeter, hvorefter rutens laveste punkt nås efter 3 km kørsel.  

 

De sidste 1,5 km af ruten foregår rundt om en sø på ”Det Røde Spor”. her er kendetegnet mudder, 

små snørklede sving og let stigning hele vejen. Ruten slutter med opkørsel op ad Kælkebakken til 

mål. Antal højdemeter pr. omgang: 90 - 100 meter 

 

Vel mødt 

 

/Jens Erik Mølvig 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


