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På vegne af Politiets Idrætsforening i 
Vejle vil jeg gerne byde alle deltagere, 
ledere og officials velkommen til et nyt 
tiltag i Vejle Politis Idrætsforening.

MTB-/Cross-Oathlon er en blanding af 
MTB som vi kender det fra Vintercup-
pen, men uden sne og pløre, crossløb 
på en afmærket rute og et kort orien-
teringsløb på et niveau hvor alle kan 
være med.

Efter to år med aflyste Vintercup-afde-
linger i Vejle har vi lyst til at prøve noget 
nyt, der forhåbentligt kan trække folk 
til en dejlig dag i sportens tegn i Vejles 
smukke skove.

Vi fik en aftale i hus med DPIF om en 
dato til et MTB forårsløb og vi tog chan-
cen og tilføjede lidt ekstra i håbet om at 
trække endnu flere til arrangementet.

Løbet afholdes i Sønderskoven i Vejle 
med udgangspunkt i omgivelserne om-
kring Søndermarkshallen. Her er gode 

rammer til en rute, der især kræver go-
de ben, men også en god teknik. I den 
anledning vil jeg gerne rette en stor tak 
til Vejle Kommune, som velvilligt stiller 
Søndermarkshallen og Sønderskoven 
til rådighed for Vejle PI.

Jeg vil på Idrætsforeningens vegne 
gerne takke MTB-afdelingen, som har 
stået for det praktiske arbejde m.h.t. 
planlægning, rutefastlæggelse samt 
afvikling af løbet. En stor tak skal også 
lyde til alle, der har hjulpet op til stæv-
net, og til dem der deltager som offici-
als på stævnedagen.

Alt i alt har Vejle PI forsøgt at skabe de 
bedst mulige rammer for alle deltagere. 
Så med håbet om en rigtig god dag i 
idrættens og ikke mindst i det sociale 
samværs tegn byder jeg endnu engang 
velkommen til MTB-/Cross-Oathlon i 
Vejle 2011.

Ann Kate Pedersen
Lokalpolitileder

Velkommen

MøldamsElektro

Boulevarden 11 D • 7100 Vejle
Tlf. 75 82 58 00 • www.mevejle.dk
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Stævnekontor: Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100 Vejle  
 – åben fra kl. 0900.

Omklædning og bad: Søndermarkshallen, Søndermarksvej 119, 7100    
 Vejle – åben fra kl. 0900.

Cykelrengøring: Vejle Politigård, Skolegade 3A,  7100.

Start: Kl. 1030 – 100 meter fra hallen – følg pilene.

Ruten åben: Kl. 0930.

Forplejning: Der vil være frugt og vand til alle i målområdet.

Præmier: Vingaver til vinderne samt diverse lodtrækningspræmier.

Afslutning: Ca. Kl. 1400 på Vejle Politigård i kantinen med spisning 
 og præmieoverrækkelse.

Klasseindeling: I modsætning til MTB vintercuppen så inddeler vi ikke 
 i aldersklasser, men der bliver til gengæld to distancer 
 for MTB delen af løbet.

Pris: Startgebyr: 75 kr. Spisning 75 kr.

Tilmelding: Tilmelding skal ske til Lisbeth Møller Kristensen (LMK001@ 
 politi.dk) og betaling skal ske ved bankoverførsel til konto:   
 reg.nr. 0758 kontonr. 3222716283 (Middelfart Sparekasse)  
 senest, den 11. maj. 

Praktiske oplysninger

KirKegade 9 • rådhuspassagen • 7100 Vejle
Tlf: 7582 1816 • fax: 7582 6551 • mail@sn-ure.dK • sn-ure.dK
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Rutebeskrivelse
Cross: 
ca. 3km meget kuperet og afmærket 
løberute med terrænmæssige udfor-
dringer undervejs.

MTB:
Ruten er en blanding af singletracks, 
smalle skovstier, brede grusveje, ud-
fordrende nedkørsler og til tider seje 
opkørsler, der nok skal få pulsen i vejret 
i løbet af de ca. 11 km.
Ruten køres 2 gange for motionisterne 
og 4 gange for dem med gode ben.

O-løb:
ca. 3 km orienteringsløb hvor oriente-
ringsdelen er på let niveau for at alle 
kan være med.
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MTB-CrossOathlon 

– en klassiker i Vejle?
Som arrangører af et par MTB-vintercups samt et MTB-DM har vi lyst til at prøve 
noget nyt og samtidig satse på at skabe en klassiker indenfor politisporten.

Derfor prøver vi med et miks af den populære mountainbike samt lidt crossløb 
og noget let orienteringsløb. Meningen er at alle med en grundform og en lyst til 
at blive udfordret på noget andet end asfalt kan være med.

Vi prøver arrangementet af i år, 
og har lagt det på en tid af året, 
hvor der ikke er mange andre ar-
rangementer i politiregi. Vi håber, 
at det bliver en succes, hvor det 
gode humør og sveddråberne lø-
ber om kap og dermed baggrund 
for at gentage succesen mange 
år frem.
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