
Indbydelse til 8. og sidste afdeling af MTB-vintercup 2012-13. 
Afholdes af Odense PI tirsdag den 26. februar 2013 kl. 1100. 

 

Løbet afvikles på en privat mountainbike bane få kilometer fra Morud vest for Odense og kun ca. 5 km. nord for Den 

Fynske Motorvej E20 afkørsel 54/Vissenbjerg. 

 

Mødested/omklædning/spisning: Langesø Hallen 
Idrætsvej 

 5462 Morud 
 
 Der er adgang fra kl. 0900. 
 

Start/mål: Som nævnt ovenfor er ruten en privat mountainbike bane som 

formanden for Cykling Fyn Bjarne Uberg har anlagt på sin private 

matrikel. Banen ligger knap 2,5 km fra Langesø Hallen. Banens adresse 

er  

  Langesøvej 177 

  5462 Morud. 

 

 Der vil på løbs dagen være opsat pille, der viser vej fra hallen til 

banen. Det er oplagt at parkere ved Langesø Hallen og cykle de 2,5 km 

til starten. Der er dog plads til 8-10 biler ved indkørslen til banen og 

ca. 30 biler på marken som vist på kortet.  Umiddelbart ved start/mål 

er der en bygning, der rummer et toilet, et lille køkken og et stort 

mødelokale.  

 

Nummerudlevering: Sker i mødelokalet tæt ved start/mål fra kl. 0900. 

    

Ruten: Banen er 3,5 km lang og anlagt rundt om Svanesøen, hvor der køres 

op og ned ad skrænterne, så det pr. omgang giver 110 højremeter. 

Nord for søen er der granskov, mens der syd for søen er mark. Der er 

adskillige oplagte sving og andre kunstigt anlagte "indslag". I tørt føre 

lapper de rigtig hurtige på ca. 11 min.  

Starten går ad et ca. 3,5 meter bred græsspor med sving, der de første 

ca. 500 meter forløber fladt og siden stiger i igennem to hårnålesving 

mod skoven.  Startstrækningen giver gode muligheder for at finde sin 

plads i feltet. 

 Kort over ruten ses nedenfor. De røde strækninger er inklusive. Der 

køres mod uret rundt (mod pilen på kortet). Banen er åben for 

opvarmning fra kl. 0900. 

  

Start: Alle klasser starter samlet kl. 1100 opstillet i nedenstående 

rækkefølge.  

 

Klasseinddeling: Klasse 1:  21-39 år 6 omgange 
 Klasse 2:  40-49 år 6 omgange 
 Klasse 3:  50-59 år 6 omgange 
 Klasse 4:  60- 5 omgange 
 Dameklasse:   5 omgange  
 Begynder:   5 omgange 
  
  

Alle kører fuld distance (uanset man under løbet er blevet distanceret 

med en omgang af en evt. konkurrent). 

 



Cykelvask:   Der vil være vandslanger på bagsiden af hallen. (i tøvejr) I tilfælde af 

   mudder, venligst "afmontér" sko, bukser og jakke uden for hallen og 

   gå de få meter ind i omklædning i strømpesokker. Det vil lette meget  

   om den efterfølgende rengøring.   

 

Spisning/afslutning:  Foregår i Langesø Hallens cafeteria på 1. sal. Der bliver serveret en 

   gryderet og øl/vand. Vi planer på at spise kl. 1330. 

 

Pris:   Startgebyr: 75 kr. 

 Spisning: 75 kr. 

     

Tilmelding: Tilmelding med navn og klasse til undertegnede på jengle@manet.dk 

senest tirsdag den 19. februar 2013.  

 

Betaling: På konto i Nordfyns Bank, kontonr. 6863 1032999 med angivelse af 

navn og forening.    

  

 

Information: Jens Glerup, tlf. 22389520 el. 41382245. 

 

 

Vel mødt i Morud 

 Jens Glerup          
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