
Indbydelse til 4. afd.  af MTB-vintercup. 
Afholdes af Horsens PI tirsdag den 12. Januar 2010. 

 
Løbet foregår denne gang i skoven ”Skærven”, som er beliggende ved Løsning mellem Horsens og 

Vejle. Det er et område, som tilhører DSB, og hvor der førhen lå et stenknuseri, som knuste skærver 

til banelegemet. 

Da det blev nedlagt i 1960, blev området beplantet, og fremstår i dag som et lettere kuperet 

skovområde. Bundforholdene er hovedsagligt af sand, hvilket gør området meget velegnet til MTB- 

vinterkørsel uden for megen pløre og smat. 

 

Mødested er Det Østjyske Idrætscenter, beliggende Gesagervej 70, 8722  Hedensted (beliggende 

ca. 2 km øst for motorvejsafkørslen ved Hedensted), hvor der er omklædning og bad. 

Fra mødestedet til skoven er der ca. 3 km. 

 

Klasseinddeling:        Klasse 1:  21-39 år (åben klasse) 

                                    Klasse 2:  40-49 år 

                                    Klasse 3:  50-59 år 

                                    Klasse 4:  60-metusalem 

                                    Begynderklassen: alle uanset alder. 

                                    Dameklasse (kun hvis mindst 3 tilmeldte). 

 

Start/mål:  I den sydlige ende af skoven nær spejderklubhus. 

                  Der er samlet start kl. 1100. 

 

Ruten er ca. 4,2 km, og den gennemkøres 6 gange af klasse 1, 5 gange af klasse 2,3 og 4 samt 

damer. Begynderklassen kører 4 omgange. (Omgangene kan ændres +/- 1 omgang – afhængig af 

vejret). 

Midt i skoven er der en ”knold”, som man skal op over og ned ad et par gange, ellers er der tale om 

grusstier og singel-track med små spidsfindigheder. En relativ hurtig rute, som er sjov både for 

øvede og begyndere. 

 

Tilmelding til Kent Birk på mail kbi002@politi.dk senest den 5. Januar 2010. Eftertilmelding kan 

dog ske på selve løbsdagen. 

 

Betaling:  Startgebyr 60 kr.  Afslutning (spisning af en eller anden art) 70 kr. 

Betalingen skal ske til Horsens PI,  via Danske Bank reg. nr. 1551, konto nr. 1567748, ved 

tilmeldingen. 

 

Information v.  Morten Eslund tlf. 72583340 el.  Kent Birk tlf. 72583336. 

 

 

 

På foreningens vegne 

 

Morten Eslund og Kent Birk, stævneledere. 
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