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Indbydelse 
 

7. afdeling af MTB Vintercup 2010/2011 
 

Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 11.00 
 
Mødested/omklædning Varde Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde.  

Indkørsel via hovedvagten (husk politilegitimation).  
Adgang fra kl. 09.00. Der er parkering på ”Borris” og ”Kallesmærsk”.  
Vaskepladsen er syd for parkeringspladsen.  
Bade- og omklædningsfaciliter er i bygning 21.  
Spisning i kantinen bygning 5. 

     
Start/Mål  Kl. 11.00 på p-pladsen i Sdr. Plantage, som ligger 5 km fra kasernen ved 

Ribevej – Liftstrup Hovedvej (mellem Varde og Korskroen). Der er skilte fra 
hovedvejen til startområdet. 

 
Klasser  Klasse 1/Mesterskabsklassen: 21 – 39 år 
  Klasse 2: 40 – 49 år 
  Klasse 3: 50 – 59 år 
  Klasse 4: 60 –  
  Begynder: Åben for alle nye, uanset alder. 

Separat dameklasse oprettes, hvis der er mindst 3 tilmeldte kvinder i løbet. 
  

Rute  Kuperet og teknisk krævende rundstrækning på ca. 6 km. 
  Ruten er flere gange lagt brugt til større MTB mesterskaber. 
  Ruten gennemkøres: 
  Klasse 1/Mesterskabsklassen: 4 omgange 
  Klasse 2 – 4: 3 omgange 
  Begynderklassen: 3 omgange 
 
  Max. køretid er 2 timer. 
  Ruten er afmærket med pile/advarselsskilte og rød/hvid snitzling. 
  
MTB Vintercup MTB Vintercup består af 7 mtb-løb i vinteren 2010/11. Vintercuppen afvikles således, 

at hver deltager får et ”lod” for hvert løb der deltages i. Dog skal man deltage i 
minimum 3 løb for at deltage i den afsluttende lodtrækning. 

 1. plads = 25 point, 2. plads = 20 point, 3. plads = 15 point, 4. plads = 10 point, 5. plads 
= 5 point, og alle øvrige = 3 point 

 Når der opnås 50 point i samme klasse, rykkes man op til nærmeste lavere klasse. 
 I det samlede resultat kan der ikke flyttes point fra en klasse til en anden klasse. 
 
Pris  50 kr. i startgebyr. 
  50 kr. for afsluttende spisning 

Betaling skal ske senest tirsdag den 22. februar 2011 til Esbjerg Politi Idrætsforening, 
Kirkegade 76, 6700 Esbjerg til Lån & Spar, reg.nr. 0400, kontonr. 4012748197  

 
Tilmelding/ Senest den 22. februar 2011 til Esbjerg Politi Idrætsforening på lkh001@politi.dk  
Information  (Lars Kingo) eller alj002@politi.dk  (Anders Pille).  
 


