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Hjertelig velkommen til Sydøstjyllands politi-
kreds, hvor Horsens PI afholder 3. afd. af MTB 
Sommer Cuppen i MTB i naturområdet, som 
hedder Bjerre Skov. 
Området er kendt som et MTB-Mekka for de 
lokale, som bruger det til  gåture, fisketure, 
orienteringsløb, løb og MBT-løb. Ruten i sko-
ven er lagt i samarbejde med flere foreninger 
i området, den lokale MTB-klub og Skov- og 
Naturstyrelsen.

EnergiHorsensfonden og Hedensted kom-
mune har lagt store beløb, som støtte til 
projektet, og der er mange frivillige, som har brugt tid på at bygge banen op. Nyd løbet og 
pas på naturen. 

Jeg håber, I må få et godt løb med masser af spændende udfordringer på ruten, men også 
med masser af socialt samvær før og efter cykelturen.

Vel mødt i skoven.

Stig Simonsen
vicepolitiinspektør 

HEJ ALLE MTBERE
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HEJ ALLE MTBERE

Håber alle har haft en god sommer og nydt 
de første 2 afdelinger af MTB-sæsonen og de 
danske politimesterskaber, der blev afholdt af 
Peter Wihan i Slagelse.
Samtidig håber vi, at I især vil nyde dette Hor-
sens PI-arrangerede MTB-løb, der samtidig er 
3. afdeling MTB-Sommer Cuppen.  

Horsens PI byder velkommen dette løb i den 
velkendte skov Bjerre Skov. Her har vi afholdt 
løb tidligere, fordi det er et naturskønt område 
ved Bjerge Skov i Bjerre tæt på Horsens og de 
lokale MTB-foreninger har lavet et fantastisk spor, som vi igen kan benytte til løbet.

Efter tidligere successer senest i marts i år til 1. afdeling håber vi i Horsens PI på lige så stor 
opbakning til dette her løb, og skulle der komme mange flere, så er det ingen udfordring. 

Ruten er igen udvalgt af Morten Eslund, som til dette her løb har valgt en rute med en del 
højdemeter, singletrack, sving, bumps, hop mm.
Der skulle dermed være lidt for enhver smag.

Vi glæder os til at se jer og i ønskes alle held og lykke.

Velkommen til Bjerre Skov og 3. afdeling af MTB Sommer Cuppen.

Kasper Matthiessen
Formand 
Horsens Politi's Idrætsforening
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HEJ ALLE MTBERE

Jeg håber, at I alle har haft en god sommer 
og nydt MTB-sæsonen med 2 tidligere afde-
linger og de danske politimesterskaber i MTB. 
Samtidig håber jeg, at I især vil nyde dette 
Horsens PI-arrangerede løb, der er 3. afd. af 
MTB Sommer Cuppen.  

Horsens PI byder velkommen til MTB Sommer 
Cuppen 3. afdeling i den velkendte skov Bjerre 
Skov. Her har vi afholdt løb tidligere, fordi det 
er et naturskønt område ved Bjerge Skov i 
Bjerre tæt på Horsens og de lokale MTB’ere 
har lavet et fantastisk MTB-spor, som vi kan benytte til løbet.

Efter succesen tidligere i 2018, og i marts 2019 håber Horsens PI på lige så stor opbakning 
til dette her løb. Ruten er denne gang den fulde rute, med en del nye spor, som blev åbnet i 
april/maj 2019. Løbet er denne gang rent teknisk en del sværere og der vil være A og B linjer, 
ligesom løbet er både længere og hårdere end sidst i marts måned. 
Ruten er med singletrack, sving, burms, hop og A og B linjer samt andre lækkerier fra skoven 
og de lokale sporbyggere.
Der skulle være lidt for enhver smag.

Vi glæder os til at se jer. Held og lykke i sporet.

Morten Eslund
Bestyrelsesmedlem
Horsens Politi Idrætsforening
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PRATISK INFO 

Start og mål, Bjerre Skovvej 4, 8700 Horsens ved den nordligste P-plads. Der vi være opsat 
skilte i området. 

Spisning og præmieoverrækkelse på Horsens politigård, Holmboes Alle 2, 8700 Horsens. 
Parkering på de nærliggende villaveje. Ved personlige henvendelse i ekspeditionen vil perso-
nalet være behjælpelige med at lukke deltagere ind på politigården.

Løbet er det 3. løb i en række af 4 i politiidrættens MTB Sommer Cup. 
Alle kan deltage, også civile MTB’ere.

Præmier til de første 3 i alle rækker. 

Nummerudlevering og indskrivning i målområdet i skoven.

Tilmelding: 
Se under indbydelsen.

Løbet koster kr. 100.
Efterfølgende spisning koster kr. 100 – inkluder mad og sodavand.

Løbsansvarlig 
Morten Eslund 
Mob.: 51 16 18 57 / 29 72 27 01
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DPIF OG HORSENS PI

INVITERER TIL MTB I HORSENS
MTB løbet foregår i Bjerre Skov, hvor start og mål er ved den nordligste P-plads. Der vil være 
opsat skilte i området. Adressen er Bjerre Skovvej 4, 8700 Horsens.

Der er samlet start kl. 11.00

Løbet er inddelt i 6 klasser: Klasse 1 21-39 år
     Klasse 2 40-49 år
     Klasse 3 50-59 år

Sporet, vi skal cykle på, er det velkendte Bjerre MTB-spor, som mange af rytterne har prøvet 
før. Denne her gang skal vi ud på hele sporet, og vi skal prøve den nye op- og nedkørsel, der 
er lavet i april/maj måned af det lokale sporbyggerlaug.
Ruten er ca. 10 km. lang og har ca. 330 højdemeter pr. omgang. Ruten byder på tekniske 
op- og nedkørsler, grusveje, singletrack og drops samt sporstykker med rødder. Der vil være 
A linjer og B linjer på ruten således alle kan cykle hele ruten, hvis man vælger linjer efter 
teknisk evne.  
Ruten må betegnes som værende meget hård og teknisk.

Der skal køres 2 omgange i alle klasser, dog med tidsgrænse på 1. omgang.

Afmærkning af ruten er med rød/hvid snitzling. 

Tilmelding via mail: mea002@politi.dk og betaling via mobilpay eller kontooverførsel.

Mobil pay:
51797461

Løbet kr. 100,-
Spisning kr. 100,-
Husk at angive navn, forening og evt. spisning.

Der kan tilmeldes på dagen via mobilpay, dog ikke med spisning, sidste frist for tilmelding 
med spisning er den 19. august 2019.

Med sportslig hilsen
Morten Eslund
Horsens PI

Konto overførsel:
Indbetales til Danske Bank,  regnr. 1551  kontonr. 10811627

    
Klasse 4 60-RIP
Damer    
Begynder
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Skov- og Naturstyrelsen 
TREKANTSOMRÅDET

På mountainbike 
i Bjerge Skov
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Skov- og Naturstyrelsen
hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer 
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Cykling i skoven – hvor og hvordan
I skovene må du cykle på alle stier og skovveje. Der-
imod må du ikke cykle på dyreveksler, i skovbunden, 
over diger eller på gravhøje. Cykling på disse steder 
ødelægger nemlig skoven og dens fortidsminder. Så 
hold dig til den markerede rute.

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i naturbe-
skyttelsesloven.

Ifølge færdselsloven skal hastigheden afpasses efter 
forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. 
Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er 
ringe og underlaget løst og glat. Den almindelige højre-
vigepligt gælder også ved kørsel i skoven.

Cykelløb
Hvis du ønsker at afholde et stævne eller mountainbike-
løb, skal du først søge om tilladelse hos skovdistriktet.

Skov- og Naturstyrelsen forsøger blandt andet at koor-
dinere de forskellige typer arrangementer, så der ikke 
opstår konflikter, og så der tages hensyn til natur- og kul-
turværdierne i Bjerge Skov.

Vis hensyn når du cykler i skoven
•	 Undgå	at	køre	på	de	markerede	vandrestier.
•	 Kør	kun	på	skovveje,	brede	stier	og	MTB-ruten.
•	 Sæt	farten	ned,	når	du	passerer	andre	skovgæster	og		
 vær sikker på, at de har opdaget dig.
•	 Kør	med	omtanke.

Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig 
møde nogen, hvor du mindst venter det.

God tur!

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet  
Gøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl  

Tlf. 75 88 31 99
E-mail: trekantsomraadet@sns.dk
www.skovognatur.dk/lokalt/trekantsomraadet

Mountainbikeruten er anlagt med frivillig arbejdskraft fra 
lokale mountainbikere, Bjerre Lokalråd og BGI Akademiet.   
Projektet er støttet økonomisk af Energi Horsens og Skov- 
og Naturstyrelsens pulje til Bedre Friluftsliv.

Læs om:
•	 Mountainbike-ruten	i	Bjerge	Skov
•	 Hvad	en	MTB-cyklist	skal	være	opmærksom		
 på i skoven.

Velkommen til mountainbikeruten i Bjerge Skov
Syd for Horsens, midt i Bjerre Herred, ligger Bjerge Skov 
højt hævet over det omkringliggende landskab. Skovens 
kuperede terræn er et ideelt sted at køre på MTB. På 
mountainbikeruterne har du mulighed for at kombinere 
fysisk udfordring med naturoplevelser i den smukke 
Bjerge Skov. 

Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med lokale 
mountainbikere, Bjerre Lokalråd og BGI Akademiet  
anlagt en MTB-rute med forskellige ruteforløb og svær-
hedsgrad. 
Ruterne er markeret med blå og sorte piktogrammer og 
pletter på træerne.

Ruterne har varierede sværhedsgrader, så der vil være 
udfordringer til alle MTB-ryttere. Dog kan det stærkt ku-
perede terræn flere steder gøre ruten ekstra krævende.

Færdsel foregår på eget ansvar og ruterne kan rumme 
uforudsete forhindringer. Start og mål sker ved den 
nordligste parkeringsplads på Bjerre Skovvej.  
Ruterne skal køres med urets retning for alles sikkerheds 
skyld.

Mountainbike-ruten i skoven
Blå rute:
Blå rute på 7,3 km kan benyttes af de fleste uden særlige 
forudsætninger og udstyr. Ruten byder på enkelte stræk-
ninger på udfordringer og leder MTB-rytteren gennem 
193 højdemeter. 

Sort rute:
Tre steder er den blå rute forlænget med sorte sløjfer. 
Tilsvarende på vinterferien er de sorte sløjfer kun for 
øvede brugere, der ønske at prøve kræfter med udfor-
dringer af særlig vanskelig karakter. 
De sorte sløjfer forlænger den blå rute med 2 km og 
resulterer i 252 højdemeter i alt. Vær opmærksom på, at 
de sorte ruteforløb har enkelte farlige nedkørsler.

Køres de to ruter i sammenhæng, vil det kunne tilfreds-
stille den øvede MTB-rytter hvad angår afveksling og 
krav til tekniske færdigheder.

Vi håber du vil nyde turen i skoven og passe godt på de 
andre gæster, naturen og på dig selv.

Bjerge Skov

Bjerge 
Naturskole

Signaturforklaring
Løvskov

Nåleskov

Sø

Offentlig vej

Skovvej

Mose og eng

Start MTB-rute

MTB-rute (middel svær)

MTB-rute (krævende)

Fredet gravhøj Fugletårn

Holmsbakkevej

Ustrupvej

Enemærkevej

Kulissevej

Amhøjvej
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Søholtvej

Iskældervej

mod
Rårup

mod
Bjerre

mod
Horsens

Bj
er

re
 S

ko
vv

ej

Møgelkærvej

Elverdam

På mountainbike i Bjerge skov



11 »

Velkommen til mountainbikeruten i Bjerge Skov
Syd for Horsens, midt i Bjerre Herred, ligger Bjerge Skov 
højt hævet over det omkringliggende landskab. Skovens 
kuperede terræn er et ideelt sted at køre på MTB. På 
mountainbikeruterne har du mulighed for at kombinere 
fysisk udfordring med naturoplevelser i den smukke 
Bjerge Skov. 

Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med lokale 
mountainbikere, Bjerre Lokalråd og BGI Akademiet  
anlagt en MTB-rute med forskellige ruteforløb og svær-
hedsgrad. 
Ruterne er markeret med blå og sorte piktogrammer og 
pletter på træerne.

Ruterne har varierede sværhedsgrader, så der vil være 
udfordringer til alle MTB-ryttere. Dog kan det stærkt ku-
perede terræn flere steder gøre ruten ekstra krævende.

Færdsel foregår på eget ansvar og ruterne kan rumme 
uforudsete forhindringer. Start og mål sker ved den 
nordligste parkeringsplads på Bjerre Skovvej.  
Ruterne skal køres med urets retning for alles sikkerheds 
skyld.

Mountainbike-ruten i skoven
Blå rute:
Blå rute på 7,3 km kan benyttes af de fleste uden særlige 
forudsætninger og udstyr. Ruten byder på enkelte stræk-
ninger på udfordringer og leder MTB-rytteren gennem 
193 højdemeter. 

Sort rute:
Tre steder er den blå rute forlænget med sorte sløjfer. 
Tilsvarende på vinterferien er de sorte sløjfer kun for 
øvede brugere, der ønske at prøve kræfter med udfor-
dringer af særlig vanskelig karakter. 
De sorte sløjfer forlænger den blå rute med 2 km og 
resulterer i 252 højdemeter i alt. Vær opmærksom på, at 
de sorte ruteforløb har enkelte farlige nedkørsler.

Køres de to ruter i sammenhæng, vil det kunne tilfreds-
stille den øvede MTB-rytter hvad angår afveksling og 
krav til tekniske færdigheder.

Vi håber du vil nyde turen i skoven og passe godt på de 
andre gæster, naturen og på dig selv.

Bjerge Skov

Bjerge 
Naturskole

Signaturforklaring
Løvskov

Nåleskov

Sø

Offentlig vej

Skovvej

Mose og eng

Start MTB-rute

MTB-rute (middel svær)

MTB-rute (krævende)

Fredet gravhøj Fugletårn

Holmsbakkevej

Ustrupvej

Enemærkevej

Kulissevej

Amhøjvej

Kr
ag

sk
ov

ve
j

Skelvej

Søholtvej

Iskældervej

mod
Rårup

mod
Bjerre

mod
Horsens

Bj
er

re
 S

ko
vv

ej

Møgelkærvej

Elverdam

På mountainbike i Bjerge skov



13

Skov- og Naturstyrelsen 
TREKANTSOMRÅDET

På mountainbike 
i Bjerge Skov
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Skov- og Naturstyrelsen
hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer 
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Cykling i skoven – hvor og hvordan
I skovene må du cykle på alle stier og skovveje. Der-
imod må du ikke cykle på dyreveksler, i skovbunden, 
over diger eller på gravhøje. Cykling på disse steder 
ødelægger nemlig skoven og dens fortidsminder. Så 
hold dig til den markerede rute.

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i naturbe-
skyttelsesloven.
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opstår konflikter, og så der tages hensyn til natur- og kul-
turværdierne i Bjerge Skov.

Vis hensyn når du cykler i skoven
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•	 Sæt	farten	ned,	når	du	passerer	andre	skovgæster	og		
 vær sikker på, at de har opdaget dig.
•	 Kør	med	omtanke.

Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig 
møde nogen, hvor du mindst venter det.

God tur!

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet  
Gøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl  
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E-mail: trekantsomraadet@sns.dk
www.skovognatur.dk/lokalt/trekantsomraadet
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RESULTATLISTE 
FRA 2. AFD.

Klasse 1 1. omg. 2. omg. 3. omg. 4. omg. Ialt

1. Søren Albertsen 
- Viborg

18.12 43.02 1.08.30 1.33.28 1.33.28

2. Kasper Børjesson 
- Viborg

18.03 42.42 1.08.29 1.35.46 1.35.46

3. Rasmus Feldballe 
- Silkeborg

19.18 46.33 1.14.23 1.42.37 1.42.37

4. Martin Kristiansen 
- Esbjerg

20.20 48.23 1.17.58 1.47.33 1.47.33

5. Stefan Lauridsen 
- Esbjerg

25.23 59.16 1.33.58 ----- DNF

6. Lasse H. Klausen 
- Silkeborg

24.45 1.02.10 DNF

 Klasse 2

1. Anders Pille 
- Esbjerg, kl. 2

21.00 47.53 1.14.38 1.43.35 1.43.35

2. Morten Eslund 
- Horsens

DNS
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Klasse 3

1. Lasse Buus 
- Midt- & Vestsjælland

20.26 48.01 1.14.43 1.14.43

2. Jan Juul Nørmark 
- Horsens

20.53 49.09 1.16.35 1.16.35

3. Poul G. Pedersen 
- Midt- & Vestsjælland

21.12 49.09 1.17.16 1.17.16

4. Niels  Søndergaard 
- Fyn

22.42 52.41 1.21.58 1.21.58

5. Peer Leisner 
- Fyn

23.05 53.35 1.25.58 1.25.58

6. Peter Meinert 
- Horsens

DNS

Klasse 4

1. Ole Nielsen 
- Fyn

27.15 1.02.45 1.40.44 1.40.44
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RESULTATLISTE SAMLET MTB CUP 
KLASSE 1

Navn Horsens Ikast Horsens Rebild Samlet Placering

Kasper Børjesson 90 70

Rasmus Feldballe 70 60

Søren Albertsen 60 90

Martin Kristiansen 50 50

Allan Høgfeldt 40

Stefan Krog Lauridsen 35 40

Søren Frost Petersen 30 0

Jonatan Muhr, 
flyvevåbnet

27 0

Thomas Jakobsen, 
flyvevåbnet

24 0

Martin Vissing, 
civil

22 0

Mathias Larsen 20 0

David Grønhøj Laursen 18 0

Lasse H Klausen, 
Silkeborg

0 35
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Navn Horsens Ikast Horsens Rebild Samlet Placering

Anders Pille 90 90

Jesper Ginnerup 70 0

Morten Eslund 60 0

Martin Gjerulf 50 0

Anders Rudolf 40 0

Flemming Faverskov 35 0

Henrik Vennegaard 30 0

Martin Bjørnskov 27 0

Christian Haagen 
Jensen

24 0

RESULTATLISTE SAMLET MTB CUP 
KLASSE 2

»
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RESULTATLISTE SAMLET MTB CUP 
KLASSE 3

Navn Horsens Ikast Horsens Rebild Samlet Placering

Lars Henrik Jensen 90 0

Peter Meinert 70 0

Poul Gregers Pedersen 60 60

Niels Bo Søndergaard 50 50

Jan Juul Nørmark 40 70

Niels Eik Dahl 35 0

Per Leisner 30 40

Peter Damsgaard 27 0

Jens Glerup 24 0

Arne Præst, 
flyvevåbnet

22 0

Lasse Buus 20 90

»
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RESULTATLISTE SAMLET MTB CUP 
KLASSE 4

Navn Horsens Ikast Horsens Rebild Samlet Placering

Hans Kristian 
Hoffmann

90 0

Carsten Carnett 70 0

Finn Kristensen 60 0

Ole Nielsen 50 90

Niels Voldby 40 0

»
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RESULTATLISTE SAMLET MTB CUP 
BEGYNDER

Navn Horsens Ikast Horsens Rebild Samlet Placering

Preben Skytthe 90 0

Per Hougaard 70 0

RESULTATLISTE SAMLET MTB CUP 
DAMER

Navn Horsens Ikast Horsens Rebild Samlet Placering

Sanne Høgfeldt 90 0
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