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det 2. løb i  

 

Pronghornracing/EDC Assens,  
mtb –vintercup 2008 / 09 

 
 
 

tirsdag den 2. december 2008  
kl. 1100 

 

 



Mødested / omkl.   : Assens Stadion, Stadionvej, 5610 Assens 
 

Start / mål          : Grønt område. Ca. 1,5 km fra stævnecenter. 
                            Samlet start kl. 1100. 
                                       
Klasser                : Klasse 1  : 21 – 39 år 
                          Klasse 2  : 40 – 49 år 
                          Klasse 3  : 50 – 59 år 
                          Klasse 4  : 60 –  

  Begynderklasse : alle nye, uanset alder.                                   
                          Der oprettes separat dameklasse, hvis der er mindst 3 til-  
                          meldte i klassen.  
                                       
Rute                   : Kuperet rundstrækning på ca. 4 km i Skoven omkring Assens  
    stadion.                             

 Ruten køres : 
 Klasse 1  :  8 omgange 
 Klasse 2  :  6 omgange 
 Klasse 3  :  5 omgange 
 Klasse 4  :  5 omgange  
         
For alle er max. køretid  2 timer. 
Ruten er afmærket med pile og rød / hvid snitzling. 

 

MTB-vintercup :     Vintercup består af i alt 5 mtb-løb i vinteren 2008/09. 
                           Roskilde er det første. Vintercupen afvikles som tidligere  
                     således, at hver deltager får et ”lod” for hver løb der deltages i. 
                Der skal dog ske deltagelse i minimum 3 løb for at deltage i den 
                     afsluttende lodtrækning. Når der opnås 50 point i samme klasse 
                     rykkes man op til nærmeste lavere. 1. plads : 25, 2. plads 20, 
               3. plads 15, 4. 10, 5. 5 og alle øvrige 3 point.  

     
Pris                     : Start          :  50,- kr. 
                           Afslutning     :  50,- kr.     

                           Betaling på stævnedagen.                                                     
 

Tilmelding              : senest tirsdag den 25. november 2008 til Assens Politi 
                           Idrætsforening, Toftevej 33,  5610 Assens. 
                           Gerne på : kfp003@politi.dk / kfp@post6.tele.dk 
Information            : Kurt Petersen, tlf. 6443 1448 / 2140 9792 
 
I år lægger vi ud i Roskilde, derefter Assens, Silkeborg, Randers og den sidste i Esbjerg, 
inden vi i marts afslutter sæsonen med DPM i Vejle.  
Særskilt indbydelse udsendes af de respektive foreninger.   
   
      



Tilmeldingsliste 

Mountain-bike 
i  

Assens  
Tirsdag den 2. december 2008 kl. 1100 

 
 

 
 
Pris                    :         Start           :  50,- kr. 
                                  Afslutning     :  50,- kr. 
 
Fremsendes til   : Assens Politi Idrætsforening,  
                      Toftevej 33, 5610 Assens    
                       Eller pr. mail : kfp003@politi.dk 
Husk betaling på dagen.   
Tilmeldte, der ikke møder, vil blive opkrævet startgebyr via deres respek-
tive forening. 

 
Tilmelding senest tirsdag den 25. november 2008. 

Navn Forening Klasse 
 

Afslut-
ning 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

 
 

   


