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Velkommen til Dansk Politimesterskab i 
Mountainbike 2011, som i år foregår på 
Fyn med Assens Politi Idrætsforening 
som arrangør. 

Løbet afvikles i et kuperet terræn i skoven 
umiddelbart syd for Vissenbjerg Hallerne. 
Landskabet omkring Vissenbjerg er et 
meget naturskønt område og byder bl.a. 
på oplevelser som ”Udsigten” og ”Afgrun-
den” ligesom ”Kirke Helle”, der er bakken op til Vissenbjerg. En bakke, der kan 
udfordre de fleste mtb-ryttere. Løbet byder på flere klasser og sværhedsgrader 
og rundes af med overrækkelse af præmier samt socialt samvær. 

Dette sportsarrangement er i gode hænder. Assens Politi Idrætsforening har stor 
erfaring i at arrangere Mountainbike løb, så rammerne er helt sikkert i orden. 

Det er vores håb, at rigtig mange vil møde op og deltage i mesterskaberne. 

Vi glæder os til at byde jer velkomne i det fynske forår. 

Ann Kate Pedersen
Lokalpolitileder

Dansk Politimesterskab i 
Mountainbike
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På vegne af 
Assens politi 
Idrætsforening 
har jeg hermed 
fornøjelsen at by-
de jer velkommen 
til endnu et Dansk 
Politimesterskab. En fornøjelse der ikke 
bliver mindre af, at Assens PI var op-
havsmand til dette mesterskab. Efter 
i flere år at have arrangeret mauntain-
bikeløb søgte vi Idrætsforbundet om 
forlov til at afholde et prøvemester-
skab. Det fik vi naturligvis tilladelse til, 
og som tak for tilliden afviklede vi efter 
egen mening et ganske godt prøveme-
sterskab. Et mesterskab der blev kørt 
på den for mange så velkendte rute i 
Svanninge Bakker. Forbundet var også 
med på ideen, og allerede året efter 
blev mesterskabet officielt.

Som yderligere trumf er det ligeledes 
en ekstra fornøjelse, at Assens kan 
byde velkommen i foreningens 60 års 
jubilæumsår. Et jubilæum som Assens 
PI rundede den 17. januar 2011. Det 
blev naturligvis fejret med en recep-
tion på dagen. Senere vil foreningen 
indbyde medlemmerne til en ople-
velsesweekend på Helnæs Mølle. En 
weekend, som vi vil gøre det bedste 
til, at medlemmerne med familie får en 
på opleveren. 
Sportslig fejrer vi jubilæet med afvik-
lingen af dette MTB-mesterskab og 
til september mesterskabet i oriente-
ringsløb. Arrangementer som vi na-
turligvis vil gøre vores til, at de bliver 
afviklet på bedste sportslig vis. 

Vi har lagt 
dette års me- 
  sterskab i 

bakkerne ved 
Vissenbjerg. Et 

helt nyt sted og dermed rute 
for langt de fleste politier. En-
kelte har måske kørt civile løb 
her, men det kan ikke være 
mange. Det er i hvert fald jom-

fruelig terræn i politiets mtb-    
karrusel. 
Rundstrækningen er 3,8 km lang. En 
rute der vil bringe deltagerne rundt 
på forholdsvis stejle skråninger med 
op– og nedkørsler der kræver såvel 
fysisk som teknisk styrke. Der er en 
enkelt nedkørsel, som fordrer ekstra 
teknisk kunden, men ellers er det en 
rundstrækning, hvor det bare gælder 
om at holde fokus på opgaven. 

Stævnecenteret er henlagt til Vissen-
bjerghallen, som byder på fine rammer, 
som jeg vil mene er et mesterskab 
værdigt. Hallen er også meget praktisk 
er beliggende ganske få meter fra start 
/ mål.  At Vissenbjerg så ligger ganske 
tæt ved den Fynske Motorvej gør det 
ikke mere besværligt for deltagerne.

Sluttelig vil jeg på vegne af Assens PI 
endnu en gang byde jer velkommen 
med ønske om, at vi i fællesskab får 
et godt mesterskab, afviklet sportslig 
fair med de sande mestre højest på 
præmieskamlen.               

P.f.v.
Kurt Petersen, formand

Velkommen til

Assens
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Mødested / omkl.: Vissenbjerghallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg

Start / mål:   Boldbane umiddelbart ved Vissenbjerrghallen.
                              Samlet start kl. 1100.
                                      
Klasser:   Mesterskabsklassen 
    (alle der ønsker at køre om Det Danske Politimesterskab)
    Dameklassen 
    (alle der ønsker at køre om Det Danske Politimesterskab)
     Klasse 1  : 21 - 39 år
                            Klasse 2  : 40 – 49 år
                            Klasse 3  : 50 – 59 år
                            Klasse 4  : 60 – 
                            
Rute:    Kuperet rundstrækning på 3,8 km i Skoven umiddelbart syd  
    for Vissenbjerghallen.                            
    Ruten køres:
     Mesterskabsklassen:  6 omgange
     Dameklassen:    5 omgange
     Klasse 1:                 5 omgange        
     Klasse 2:                5 omgange
     Klasse 3:               5 omgange
     Klasse 4:        4 omgange 
        
    Løbet afsluttes og betragtes som fuldført første gang man  
    passerer målstregen efter vinderen i egen klasse er kommet  
    i mål. 

    Ruten er afmærket med pile og rød / hvid snitzling.
 
Pris:     Start:    75,- kr.
                             Afslutning: 85,- kr.    
                           
Betaling:    på konto i Sparekassen Fåborg, 0828 - 7705652028   
    med angivelse af navn og forening.                                                         

Tilmelding:   senest mandag den 14. marts 2011 til Assens Politi
                            Idrætsforening, Rådhus Allé 1,  5610 Assens.
                             Gerne på : kfp003@politi.dk / kfp@youmail.dk

Information:   Kurt Petersen, tlf. 6443 1448 / 2140 9792
   
Rutevejledning mv: www.vissenbjerghallerne.dk 
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Velkommen til 

Vissenbjergbakkerne
Bakkerne ved Vissenbjerg er en del af et stort kuperet landskab der strækker sig 
fra Rugård i nord til glamsbjerg i syd fra Ørsbjerg i vest til Ravnebjerg i øst. Det 
højeste punkt ved vissenbjerg er 129 meter.
De fredede områder ved Vissenbjerg byder på mange udsigter og et dramatisk 
landskab. Afgrunden blev fredet i 1949, og et større område blev fredet i 1979. 
Området er udpeget som national geologisk interesseområde.
Der er gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og opholds-
arealer. Stierne er på de enkelte ”landskabs-trappetrin” lette at færdes på, mens 
stierne mellem trinene er stejle og ikke mulige at passere med f.eks. barnevogn.  
(På en mtb-cykel går det lige) .
Flere busruter mødes i Vissenbjerg og den nord-syd gående cykelrute 79 går 
øst om Vissenbjerg.   »

Østergade 32, 5610Assens
Telefon    64 71 22 00
Telefax    64 71 26 33
E-mail:    assens@boligfyn.dk

Algade 4, 5683 Haarby
Telefon    64 73 33 33
TTelefax   64 73 33 00
E-mail:    haarbybroby@boligfyn.dk

www.boligfyn.dk

- en del af Sparekassen Faaborg
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Støt vore annoncører
- de støtter os..........

Runde grusbakker og flade lerbakker
Da en gletsjer forlod Fyn i slutningen af sidste istid blev en klump is efterladt - 
kaldes dødis - i området ved Vissenbjerg. Afsmeltningen af dødisen foregik i tre 
stadier. De højeste bakker er dannet af morænelersbakker. Her var isen tyndest 
så de første søer i død-isen blev dannet her. Der var rigelig med fossende vand 
som førte grove materialer med sig. I søerne blev derfor aflejret grus med sand. 
Under næste afsmeltningsstadium var isen smeltet til et lavere niveau, og søernes 
grus– og sandbund lå nu tilbage som grus-topbaker. Den bakke Vissenbjerg by 
ligger på er en grus-bakke. Hvor stadion i dag ligger, blev der gravet grus i 50 érne, 
hvilket tydeligt ses, når man følger stien fra Udsigten mod vest. 
På den lavereliggende dødis blev der også dannet søer.
Vandets hastighed var ikke længere så høj, så nu var det de fine lerpartikler, der 
blev ført ud i søerne og aflejret. Da isen smeltede helt bort stod søerne tilbage 
som ler-fladbakker. Nedenfor *Vissenbjerg bakke ved Bred er der en ler-fladbakke 
der støtter sig op af grusbakken og hedder derfor en konsolbakke.
Under isens afsmeltning løb vandet bort med voldsom fart og der blev skåret 
afvandingskløfter i randen af grus-top og ler-fladbakkerne. Afvandingskløfterne 
har alle et v-formaet tvæsnit. Den mest markante kløft er Afgrunden, der er 16 
meter dyb og 400 meter lang.
Nedenfor bakkerne blev landskabet præget af de sidste dødisklumper, hvilket 
gav et småkuperet landskab. De mange lavninger blev til tørvemoser.  »
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Skt. Vitus kilde
Den hellige kilde viet til Skt. Vitus skulle ligge i præstegårdens have, men da 
kilder flytter sig formodes kilden i dag at have sit udspring nogle få hundrede 
meter øst for præstegårdens have, på et meget kuperet område. Ved kilden gror 
planten Hvid Hestehov. Vitus er en katolsk helgen som skal have lidt martyr-
døden omkring år 300. I middelalderen blerv han påkaldt af mennesker der led 
af epilepsi og krampeanfald også kaldet Sankt Veits dans. Man ofrede haner 
til Sct. Vitus i håb om hjælp mod sygdommene. Hanen i Vissenbjerg byvåben 
stammer herfra.
Der springer mange kilder ved foden af skrænterne, således er det en kilde der 
føder Mølleåen og dermed vandløbet i Afgrunden.
Fugleviglund - nuværende Fugleviglund Produktionshøjskole - fik vand i hanerne 
og træk og slip allerede omkring 1900 ved vand fra en kilde.
Vandets temperatur i kilder er normalt 7 – 8 grader C året rundt. Kilderne er 
derfor kolde om sommeren, men varme om vinteren - i frostvejr kan kilderne 
ligefrem dampe. Det siges, at når Skt. Vitus kilde ”ryger” eller ”heder sin ovn”, 
så kommer der regn.

Hvid Hestehov
Den meget 
tidligt blom-
strende plan-
te (marts/
april) er ken-
detegnet ved 
at vokser ved 
kildevæld og 
andre fugtige 
steder som 
langs bække. 
B loms terne 
sidder i små 
kurve hvorfor 
den hører til 
kurvblomst-
familien, men 
på grund af de store blade der vokser frem i løbet af foråret kaldes planten ofte 
for en ”skræppe”. 
Hvid Hestehov er hjemmehørende i Danmark i modsætning til slægtningen Rød 
Hestehov, der er indført for sine helbredende egenskaber.
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Røverne i Vissenberg

Der var engang i Vissenberg Sogn paa 
det Sted, som endnu kaldes Røverhu-
sene, en stor Røverkule, og fortælles 
der vidt og bredt i Omegnen, at Røverne 
havde dybe Gange under Landeveiene, 
og at der i Lofterne hang Klokker, som 
ringede, naar nogen kjørte derover. For-
tælles der endvidere, at det engang paa 
en Søndag hændte sig, at et Herskab 
kom den Vei kjørendes og bleve de alle 
grebne og af Røverne ynkeligen myr-
dede, undtagen et lille Barn, der havde 
saa uskyldigt og deiligt Udseende, at 
de Fleste vovede ei at tilføie det nogen 
Ufærd. Men der var iblandt Røverne 
en, som hed Jørgen, og, da han saae 
Kammeraterne saaledes at tee sig, 
harmedes han og sagde: "Lad mig faae 
Negl i det!" og med det samme greb 
han et Stykke Brænde og slog Bar-
net dermed i Hovedet, saa at Hjernen 
sprøitede omkring i Hulen. Siden den 
Tid kaldte de andre Røvere ham altid: 
Jørgen Negl. 
I Nærheden af denne forfærdelige 
Røverbande boede der en riig Mand, 
som havde en eneste Datter. Hende 
havde en ung og fremmed Herre faaet 

kjær, saa at han begiæ-
rede hende hos Faderen. 
Da hændte det sig just 
som deres Bryllup var for-
haanden, at Jomfruen var 
gaaet ud i Skoven og kom 
uden at vide det hen til 
Hulen, hvor Røverne havde 
Tilhold. Efterdi hun intet 
formodede om sligt, gik 
hun ind og undrede sig me-
get, thi hun saae der for 
sine Øjne en stor Stue med 
Bord og Stoele og alskøns 

Husgeraad. Derfra gik hun dybere og 
kom ind i en anden Stue og saae der 
Guld og Sølv og mange Kostbarheder. 
Da kiggede hun ind i det tredie Kam-
mer, men blev forfærdet over al Maade; 
thi rundt omkring paa Gulvet laa afhug-
gede Arme og Been, og mærkede hun 
da strax, i hvilken Fare hun geraadede. 
Derfor tænkte hun paa, som snarligst 
at forlade denne frygtelige Hule, men, 
som hun var dermed i Begreb, hørte 
hun Larm og Menneskers Stemme fra 
Indgangen. Da havde hun intet at vælge 
imellem, men maatte skyndeligst skju-
le sig i det inderste Kammer under en 
Seng. Kort Tid derefter kom en Røver 
derind og trak med sig ved Haande en 
ung Jomfru, hende han paa en ynkelig 
Maade myrdede med en Kniv. Da blev 
Pigen, som laae under Sengen, vaer 
til største Forfærdelse, at Røveren var 
ingen anden end hendes Fæstemand. 
Røveren vilde nu tage en Ring af den 
dræbte Jomfrues Finger, men da han 
ikke hurtigen kunde faae den, greb han 
en Øxe og huggede Fingeren af med 
saadant Slag, at den foer ind under 
Sengen. Da tog Pigen den til sig og 
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forvarede den vel. Efterat hun nu i stor 
Angst og Nød havde ligget under Sen-
gen indtil den mørke Aften, ginge alle 
Røverne ud paa Rov, og lykkedes det 
hende nu at slippe ud af Røverkulen, 
hvorpaa hun skyndeligst kom hjem til 
Faderen, men fortalte dog intet, af hvad 
der sig havde tildraget. 
Nu kom Bryllupsdagen og Brudgom-
men indfandt sig pynteligen paaklædt, 
og Naboerne vare alle indbudne. Og 
som alle vare forsamlede og Glæden 
var størst, fremtog Jomfruen den af-
huggede Finger med Ringen paa, gav 
den til Brudgommen og spurgte tillige 
om han kjendte den. Men der han den 
saae, blegnede han og tilstod, at han 
var Anføreren for Røverne, hvorpaa han 
flux blev greben af Gjesterne og deref-
ter tilligemed de af Banden, som man 
fik fat paa, henrettet. Den gamle Fa-
der døde kort Tid derefter 
af Forfærdelse og inderlig 
Bedrøvelse, men Jomfruen 
gik i Kloster og tilbragte der 
sine øvrige Dage. 
Endnu vises omtrent nogle 
hundrede Skridt Norden 
for Kirken i den saakaldte 
Vissenberg Gyde et stort 
Uføre, i hvilket der for kort 
Tid siden er fundet mange 
sønderbrudte Vaaben og 
alskens Myrderedskaber, 
og siges samme Uføre at 
have været deres Hule. 
Dette at Jomfruen gik i 
Kloster peger tilbage til 
middelalderen, og det er 
dermed det sagn, der kan 
anses for det ældste. Det 
er også typisk, at det er den 

fine mand, der samtidig er røveranfører, 
og sætter en ære deri, hvilket er en rest 
af middelalderens riddervæsen. Afsnit-
tet om Jørgen Negl synes at være en 
senere tildigtning, og det genfindes i 
tyske og norske eventyr. Sagnet er i 
øvrigt meddelt til Thiele af den i Vis-
senbjerg sogn fødte Mathias Winther, 
der selv bragte det (under titlen "Rø-
verhøvidsmanden") i sine "Danske Fol-
keeventyr", 1823 (I,54-58), men uden 
stedsangivelse, hvilket tillige med den 
typemæssige karakter (vandresagn) 
viser, at det er ren fantasi og uden reel 
baggrund. Thiele skriver da også i en 
anmærkning: "Naar Almuen fortæl-
ler om Røverhuler, kan man være vis 
på, at den ikke glemmer Klokkerne, 
som ringe, naar Reisende komme over 
Veien."ter tilligemed de af Banden, som man 

fik fat paa, henrettet. Den gamle Fa-
Veien."
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