
Indbyder til 1. afd.
af MTB-vintercup

Tirsdag den 25. oktober 2011
i Hjelm Skov

Dansk PolitiidrætsforbundDansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI-Aabenraa
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Aabenraa PI kan med stor glæde 
endnu engang byde alle deltagere 
velkommen til 1.runde af MTB-
Vintercup 2011/2012 i Aaben-
raa.

Efter et, synes vi selv, vellykket 
arrangement sidste år i oktober, 
vil vi igen i år forsøge at skabe 
rammen om en hyggelig og sjov 
dag med kollegaerne i skovene 
omkring Aabenraa.  Med et af 
Sønderjyllands dejligste og mest 
kuperede skovområder vil delta-
gerne igen i år blive udfordret på 
den 8,4 km. lange, middelsvære 
og afvekslende rute.

Ruten er permanent afmærket 
med blå pletter og pile og er blevet 
etableret i samarbejde med Skov- 
og Naturstyrelsen. På vegne af 
Idrætsforeningen vil jeg gerne 
takke Skov- og Naturstyrelsen, 
som endnu engang velvilligt har 
givet tilladelse til afviklingen af 
løbet i Hjelm Skov.

Desuden skal der lyde et stort 
tak til bestyrelsen i Idrætsforenin-
gen og AAPI-MTB, som har været 
med til en stor del af det praktiske 
arbejde, herunder ruteplanlæg-
ning, indhentning af tilladelser 
osv. Sidst men ikke mindst skal 
der også lyde en stor tak til de kol-
legaer, der velvilligt deltager som 
officials på stævnedagen.

Med håbet om en spændende, 
sjov og social dag i skoven, byder 
jeg endnu engang velkommen til 
1. runde af MTB-Vintercuppen i 
Aabenraa.

Steffan Juhl, 
formand Aabenraa PI. 

Indgangen til Hjelm Skov, 
hvor Skovtrolden byder del-
tagerne velkommen.

Velkommen til 
Hjelm Skov, Aabenraa
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Praktiske oplysninger
Stævnekontor/ Aabenraa Stadion
omklædning:  Vestvejen 25, 6200 Aabenraa.

Start:   Tirsdag den 25. okt. 2011 kl. 1100 - p-plads 
   v/Enemarksvej. Ca. 3 km fra omklædning.

Klasseinddeling: Klasse 1:  21-39 år ( åben klasse ) 3 omg.
   Klasse 2:  40-49 år   3 omg.
   Klasse 3:  50-59 år   2 omg.
   Klasse 4:  60 år +   2 omg.
   Dameklasse              2 omg. 
   Begynderklasse         2 omg.

Forplejning: Frugt, kildevand, & kakao.

Tilmelding  Tilmelding på SJU002@politi.dk
     senest d. 19.okt.

Pris:   Startgebyr 75,- kr. Spisning 50,- kr.

Betaling:   Sydbank, reg.nr. 7910,
   kontonr.: 79101119463

HUSK at anføre station/afdeling

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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Rutebeskrivelse

AAPI’s Mathias S. Kristensen på den stejle nedkørsel til DPM 2011

Ruten er på kortet markeret med rød streg.

Ruten er en middelsvær mountainbikerute på 8,4 km. i et kuperet 
skovområde i Hjelm Skov. Rutens samlede stigning er ca. 200 højde-
meter. Ca. 85 % af ruten er singletracks og mindre end 1 % af ruten 
er asfalteret.

Der er klasseinddelt fællesstart, således klasse 1 starter forrest ef-
terfulgt af klasse 2,3 osv. Starten køres af en bred grusvej med god 
mulighed for overhaling og spredning af feltet.

 
Efter starten på den brede grusvej kommer 
et kort stykke på asfalt. Ved højresving ind 
i skoven igen begynder første udfordrende 
stigning. Herefter fortrinsvis singletracks, 
som er lettere kuperet, indtil rytterne ram-
mer ”djævlebakken”, som er rutens suverænt 
længste opkørsel. På toppen køres igen ad 
singletracks. Ca. halvvejs når rytterne en 
teknisk svær nedkørsel, som i bunden bliver 
afløst af rutens absolut stejleste opkørsel. 

Sidste halvdel er varieret kuperet terræn.       
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Top 3 placeringer 
i Hjelm Skov 2010
Klasse 1 ( 3 omgange )
1 Hans Hoffmann Horsens PI   1:13:23
2 Martin Husted Horsens PI    1:16:30
3 Georg Pape Silkeborg PI    1:17:08

Klasse 2 ( 3 omgange )
1 Lasse Buus København PI   1:19:37
2 Poul Gregers Pedersen Roskilde PI   1:24:36
3 Morten Bujakawitz Århus PI   1:26:46

Klasse 3 ( 2 omgange )
1 Poul Johnsen Silkeborg PI   1:03:19
2 Kurt Petersen Assens PI    1:06:33
3 Flemming Sørensen Midt-/Vestsjælland  1:08:32

Klasse 4 ( 2 omgange )
1 Erik Damgård Odense PI - civil  1:04:52

Begynder ( 2 omgange )
1 David Grønhøj Varde PI   1:05:52
2 Leif Uldall Haderslev PI   1:08:16
3 Jens Peter Rudbeck Haderslev PI  1:11:11

Damer
1 Bettina Romer Jensen Roskilde PI  1:07:00

Hurtigste omgangstid
Hans Hoffmann    0:23:25

ANDY’S
Bar De
Ville
Gravene 14 D

6100 HADERSLEV
Tlf. 74 53 40 10
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Lokalpolitiet i Aabenraa

Lokalpolitistationen beskæftiger ca. 90 medarbejdere, som udover 
diverse afdelinger under lokalpolitiet også rummer beredskab, køre-
prøvesagkyndige, bygningsafsnittet samt halvdelen af politikredsens 
hundeførere. Stationen er, foruden hovedstationen i Esbjerg, den ene-
ste lokalstation, som er døgnåben. Politigården bærer også historien 
med sig, idet den tidligere har fungeret som både skole og kaserne.

De gamle kredsgrænser, hvor Aabenraa 
stadig var en del af kreds 29 – Gråsten.
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Støt vore annoncører
- de støtter os..........
Støt vore annoncører

Stævnekontor og ledelse

AAPI-MTB

AAPI blev i 2011 tildelt 15.000 kr. 
af Tuborgfondet – TAK FOR DET !

Stævnekontor:   Aabenraa Stadion.

Stævnekasserer: Frank Nissen.

Rute og tidtagning: Mathias Kristensen.

Løbsansvarlig:  Steffan Juhl.


