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VELKOMMEN 
Det er en stor fornøjelse at kunne 
byde alle velkommen til det danske 
politimesterskab i mountainbike 
tirsdag den 24. april 2018, som 
Viborg Politiidrætsforening er ar-
rangør af. Det er ikke første gang, 
kredsen lægger areal til afholdelsen 
af et politimesterskab. Sidste år var 
det (bl.a.) DPM i skydning og i år 
kan de tohjulede få glæde af den 
fantastiske natur omkring Viborg.

Jeg er meget glad for, at et arrange-
ment som dette kan lade sig gøre 
og at både frivillige og deltagere 
prioriterer det. Når vi mødes om en 
interesse, vi deler, opstår der nye relationer og 
gamle styrkes. Og når det til med er idrætten, 
der er i fokus, styrker det også deltagerne 
i deres daglige arbejde, som blandt andet 
kræver, at vi er i god form.

Tak til Viborg Politiidrætsforening for at lægge 
kræfter i et arrangement som dette. Jeg er 
sikker på, at der venter deltagerne en udfor-

drende rute og jeg ved, at arrangørerne har 
lagt sig i selen for at skabe de bedste rammer 
for en dag med konkurrence og kammerat-
skab som omdrejningspunkt.

Endnu en gang velkommen til.

Jens Kaasgaard
Politidirektør.
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Viborg PI er rigtigt glade for at være vært for 
DPM i mountainbike.

Vi har ”trænet” til dette ved tidligere at have 
arrangeret 2 afdelinger af Vintercuppen, så 
med nogle få justeringer og opdateringer 
håber vi på, at I alle vil få en rigtig god dag i 
sporet, som er det tidligere anvendte spor i 
Klostermarken/Ødalen.

Ændringer i forhold til tidligere er, at vi har 
valgt at flytte omklædning og spisning tæt 
på, idet vi benytter os af faciliteter hos Viborg 
Idræts- og Gymnastikhøjskole samt Viborg 
Danhostel.

Tidtagning vil foregå via chip, som DGI Midtjyl-
land kommer og servicerer.

Velkommen til alle deltagere og officials til MTB i Viborg.

Jens Claumarch
Formand Viborg PI

VELKOMMEN
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

OMKLÆDNING/BAD/CYKELVASK
Viborg Gymnastik & Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg. 
Der vil være opsat skilte fra Vinkelvej og frem til omklædning.

Når løbet er afsluttet og du trænger til et velfortjent bad, så tag venligst det værste mudder 
af INDEN du går ind i omklædningen.

START/MÅL/STÆVNECENTER
På Klostermarken overfor Vinkelvej 36 (Vandrehjemmet).
DGI Midtjylland vil stå for udlevering af chip og startnummer samt tidtagning.

START
Samlet start kl. 1100.

RUTEN 
Klostermarken/Ødalen i Viborg, der er en veletableret mtb - rute på max. 6 km/ca. 200 
højdemeter på hele ruten. Ruten vil blive reguleret til løbet afhængig af føret.

Der køres 75 min plus omgangen færdig.

Når vinderen er i mål er løbet slut, således at forstå, at de bagvedliggende ryttere, uagtet om 
de er indhentet med en eller flere omgange, stopper ved første målpassage efter vinderen 
er kørt over målstregen.

Ruten er afmærket med pile og/eller rød-hvid snitzling (politistrimmel).

FORPLEJNING 
I målområdet vil der være vand, kakao og frugt til alle.

SPISNING/PRÆMIEOVERRÆKKELSE/AFSLUTNING
Viborg Danhostel, Vinkelvej 36, 8800 Viborg. 
(Lige overfor start/mål området og 3-400 m fra omklædning).

Under spisningen vil der være præmieoverrækkelse. 
Forventet tidspunkt for afslutning er ca. kl. 13.30.

PRÆMIER 
Dansk Politiidrætsforbunds medaljer samt præmier til klassevindere og div. sponsorpæmier.
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VIBORG TRAIL ARENA
Hvad er det nu for noget?

Viborg Trail arena er det nye navn for den 
organisation, der står bag udbygningen, ved-
ligeholdelsen samt uddannelsen af sporbyg-
gere og vedligeholdere af 100 km MTB spor 
i og omkring Viborg.

Check deres hjemmeside ud via nedennævn-
te link, hvor der bl.a. er rutehenvisninger og 
gps koordinater.

VI BYGGER OG BYGGER
Vi er i gang med noget stort. Vi skaber Dan-
marks længste sporforløb, som er “100 kilo-
meter MTB-spor omkring Viborg.” Det kører 

godt. Vi skal nok nå i mål. Ved udgangen af 
2018 kan Viborg Trail Arena byde på en kul-
turhistorisk motionsoplevelse, som ikke er set 
mange steder i verden. På det tidspunkt kan 
man køre 100 kilometer spor i fem forskellige 
skov- og naturområder, som er forbundet af 
transportveje, der primært er grus- og cykel-
stier. Undervejs passerer man kulturhistoriske 
bunkere, barske hedeområder, plantager, et 
arbejdende fabriksmuseum, istidslandskaber 
og andre spændende spots.

www.viborgtrailarena.dk 
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RUTEN
ØDALEN = KONGESPORET!!

Sådan er overskriften på Viborg Trail Arenas 
hjemmeside omkring sporet I skal køre på.

Lige øst for Viborg finder du 5-6 kilometer 
udfordrende og kuperet terræn, der henven-
der sig til den mere øvede rytter. Sporet er 
opmærket som en rød rute med sorte sløjfer. 
Du starter lidt hårdt ud fra parkeringsplad-
sen overfor Gymnastikhøjskolen, for det går 
nemlig op helt fra første piktogram. Heldigvis 
kommer der hurtigt belønninger i form af sjove 
nedkørsler.

Ruten byder på en god blanding af singletrack 
og skov/grusvej med mulighed for overhalin-
ger. Der er nogle stejle op- og nedkørsler på 
ruten, som dog kan klares uanset niveau.

Ruten vil blive reguleret til løbet afhængig 
af føret.
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DANSKE POLITIMESTRE I MTB

2013 Anders Nyholm, MVSJ PI  Bettina Romer, MVSJ PI 

2014 Anders Nyholm, MVSJ PI   Lena Borring Andersen, Nordsj. PI 

2015 Anders Nyholm, MVSJ PI      Bettina Romer, MVSJ PI 

2016 Rasmus Feldballe, Silkeborg PI   Ej kåret

2017 Anders Nyholm, MVSJ PI   Bettina Romer, MVSJ PI
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HISTORISKE OPLYSNINGER

Asmild Naturområde er det grønne område 
sydøst for Viborg, som i store træk afgrænses 
af Overlund i nord, Tapdrup og Nørreåen mod 
øst, Bruunshåb og Mølleåen i syd og Søndersø 
mod vest. Området er en del af »Den grønne 
Kvadrant«, og hovedparten er kommunalt 
ejet. Det tidligere militære øvelsesterræn 
Klostermarken er statsejet og administreres 
af Skov- og Naturstyrelsen. 

Klostermarken var i mange år øvelsesplads 
for Prinsens Livregiment og benævntes den-
gang »Asmild øvelsesterræn«. Arealet blev 
overtaget af Skov- og Naturstyrelsen i 2001 
og drives i dag som en kombination af urørte 
arealer og slåning med varierende hyppighed.

Klostermarken blev primært anvendt til kørsel 
med kampvogne, idet det kuperede område 
ved start/mål blev brugt til at træne førerne i 
at køre på de stejle op/nedkørsler.

Det er først indenfor de sidste 5-10 år, at de 

til tider brede spor i terrænet fra kampvog-
nene er blevet udjævnet ved bl.a. etablering 
af MTB-ruten.

VIBORGS HISTORIE
Viborg er en af Danmarks ældste byer med 
spor helt tilbage fra oldtiden. I vikingetiden 
valfartede jyske folkestammer til Viborg, som 
betyder ́ helligt bjerg ,́ for at handle og afgøre 
tvister - og for at ofre til guderne. 

Handelsfolk, krigere, håndværkere, pilgrimme 
og eventyrere kom vandrende, ridende og kø-
rende hertil med heste og stude for at drage 
videre ad Hærvejen til de store handelspladser 
og helligdomme i syd. 

Frem til enevældens indførelse i 1660 blev 
alle danske konger hyldet på tinge i Viborg, 
og højadelige herremænd og katolske bisper 
smykkede byen med fornemme bygninger, 
bl.a. den karakteristiske domkirke med de 
to tårne.
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