
 

PI Roskilde indbyder til 
De Danske Politimesterskaber i MTB 

i Tolstrup - syd for Roskilde 
Tirsdag den 20. April 2010, kl. 11.00 

 
Mødested/omkl.:   Hvalsø hallen, Skolevej 5, 4330  Hvalsø,  

parkering o/f ved ”centret” på Søvej. 
 
Start/mål: 

Bidstrup-Sporet ved Avnstrup Asylcenter  
Ca. 8,5 km fra stævnecentret. (rig mulighed for 
parkering) start klokken 1100.  

 
Kørevejledning fra hal til start i bil:   
 

1. 1.0,2 km Start i retning mod syd-øst på Skolevej, kør 0,2 km 

2. 2.0,4 km Sving til højre ind på Hovedgaden, kør 0,2 km 

3. 3.3,9 km Drej til venstre i rundkørslen tredje afkørsel. Kør ind på Roskildevej (255), kør 3,5 km 

4. 4.4,7 km Sving ind på Særløsevej (255), kør 0,8 km 

5. 5.5,4 km Drej til højre i rundkørslen første afkørsel. Kør ind på Vernersmindevej, kør 0,7 km 

6. 6.7,2 km Sving ind på Orupvej, kør 1,8 km 

7. 7.7,3 km Sving ind på Tolstrupvej, kør 17 m 

8. 8.8,4 km Sving til højre ind på Avnstrupvej, kør 1,2 km 

 
Klasser: 
 

Mesterskabsklassen (alle der ønsker at kæmpe om 
Det Danske Politimesterskab)  
 
Dameklassen (alle der ønsker at kæmpe om Det 
Danske Politimesterskab)  
 
Klasse 1: 21-39 år.  
Klasse 2: 40-49 år.  
Klasse 3: 50-59 år.  
Klasse 4: 60 –  
 
Begynderklassen: Alle nye deltagere – uanset alder  
 



 

 
Rute: 

Kuperet rundstrækning på ca. 5 km på Bidstrup-
sporet. 
 
Ruten gennemkøres 6 gange for 
Mesterskabsklassen, 5 gange for klasse 1, 2, 3, 4 og 
dameklassen samt 4 gange for begynderklassen.  
 
Ruten vil være åben fra kl. 09.00  
 
Løbet afsluttes og betragtes som fuldført første gang 
man passerer målstregen efter vinderen i egen klasse 
er kommet i mål. 
 
Ruten er afmærket med rød/hvid snitzling mv. 
 
 

Pris: 
Start: 50 kr. 
Spisning 125 kr. 
 
Betaling på konto reg. nr. 1551, kt. nr. 6015352 med 
angivelse af navn og forening. 
 

Tilmelding: 
Senest tirsdag den 13. april til Roskilde Politi 
Idrætsforening pr. outlook til Kim Løvkvist, 
kml005@politi.dk.  
 
Tilmeldingen er registreret og bindende, når betaling 
er modtaget. Det vil lette vores arbejde, hvis hver 
idrætsforening vil lave en samlet tilmelding og 
betaling.  
 
Vi forventer at kunne udsende et program inden 
afviklingen af stævnet.  
  

Information: 
 
Kim Løvkvist, tlf. 2542 6157, kml005@politi.dk 
 
 


