
Indbydelse til 5. afdeling af MTB-vintercup 
Afholdes af Odense PI den 2. februar 2010. 

 

Løbet afvikles i Ruehed Skov i Langesø skovdistrikt ved Morud vest for Odense. Ruten er beliggende et par kilometer  

fra min bopæl, så man kan roligt sige, at det er min egen hjemmebane, jeg lukker op for Jer andre. Desværre er min 
MTB form i år ikke på et niveau, så jeg kan drage fordel af hjemmebanen.  
 
Mødested/omklædning/spisning: Langesø Hallen 

Idrætsvej 
 5462 Morud 
 

Start: Kryds mellem Langesøvej og grusvej beliggende 600 meter nord for 

krydset Langesøvej/Rugårdsvej og 2,5 km fra omklædning. Vejen fra  

omklædning til start vil være afmærket. Jeg anbefaler, at bilerne 

parkeres ved hallen og der cykles til start. Der er dog en lille p-plads 

umiddelbart ved startstedet, hvis man ønsker bilerne endnu tættere 

på ruten. 

 

Ruten: Alle klasser starter samlet på ovennævnte startsted kl. 1100. Der 

køres et ”startloop” for at skabe spredning ad en ordinær grusbelagt 

skovvej uden de store udfordringer. Efter 1000 meter passeres  

målstregen og kører ud på 1. omg. Rundstrækningen er ca. 4,7 km 

lang. Der er tale om en rundstrækning uden de voldsomme bakker 

men til gengæld går det op og ned det meste af tiden. Rundstræknin- 

gen er relativ teknisk og særlig en passage kræver teknik og mod, hvis 

den skal forceres kørende. Der er tale om en skrænt med et lodret 

drop på ca. 50 cm midt på. Stedet lader sig dog let passere løbende 

uden det store tids tab. Dette sted vil være særlig afmærket. Ruten vil 

i øvrigt være afmærket med rød/hvid minestrimmel.  

 I tørt føre er rundstrækningen relativ hurtig, mens den desværre er 

noget mudret på dette typisk fugtige tidspunkt af året. Jeg krydser 

derfor fingre for, at frostvejret holder frem til løbet. 

 Klasse 1: 6 omgange 
 Klasse 2: 5 omgange 
 Klasse 3: 5 omgange 
 Klasse 4: 4 omgange 
 Begynder: 4 omgange 
 Dameklasse: 4 omgange 
  

Løbet afsluttes og betragtes som fuldført første gang man passerer 

målstregen efter vinderen i egen klasse er kommet i mål. 

 

Pris:   Startgebyr: 70 kr. 

 Spisning: 70 kr. 

 Betaling kontant på løbsdagen. 

    

Tilmelding: senest den 26. januar 2010 til jrg001@politi.dk eller jengle@manet.dk 

(svar på denne mail). Efter tilmelding på dagen også ok, men da kan 

du ikke forvente at kunne spise med. 

 

Information: Jens Glerup/22389520 el. 41382245. 

 

Håber I glæder Jer, det gør jeg i hvert fald 

Vel mødt i Morud 

Jens Glerup            
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