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Det er med stor spænding og fornø-
jelse, at Esbjerg Politi Idrætsforening 
kan afvikle 7. og sidste afdeling i MTB 
Vintercup for denne sæson.
Det er 1. gang at ruten er lagt i Sdr. 
Plantage. 
Varde Cykelklub, som i vestjylland er 
en stor dynamo for cykelløb, har anlagt 
denne rute. 
Ruten har været brugt i flere store ”ci-
vile” MTB-løb, og byder på rigtig mange 
udfordringer. 
Vi kan garantere en meget afvekslende 
rute med masser af små og store op-
kørsler, singletracks, sandkasser – kort 
sagt ALT hvad I kære deltagere drøm-
mer om. 
Vi håber at kunne være med til at sætte 
et festligt og sportsligt punktum for 
dette års MTB Vintercup.

I samarbejde med ledelsen på Varde 
Kaserne har vi fået lov til at benytte 
faciliteterne dér, og afslutter dagen 
med fællesspisning og præmieover-
rækkelse.

Tak til hjælperne og ledelse i Syd- og 
Sønderjyllands Politi, der altid velvilligt 
stiller personale og materiel til rådig-
hed for afviklingen af vore idrætsar-
rangementer – og ikke mindst tak til 
deltagerne – uden jer – ingen MTB 
Vintercup.
En særlig tak til Kurt Pedersen, Assens 
PI, som igen har fået koordineret en 
rigtig flot MTB Vintercup !

Det er mit håb, at vi vil se nogle gode 
sportslige dyster og resultater. På gen-
syn til MTB Vintercup 2011/2012.

Velkommen

Anders Pille
Afdelingformand cykelafd.
Esbjerg Politi Idrætsforening

Velkommen til sidste løb i MTV    
      Vintercup 2010/2011
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Mødested/ Varde Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde. 
omklædning Indkørsel via hovedvagten (husk politilegitimation). 
  Adgang fra kl. 09.00. Der er parkering på ”Borris” og 
  ”Kallesmærsk”. 
  Vaskepladsen er syd for parkeringspladsen. 
  Bade- og omklædningsfaciliter er i bygning 21. 
  Spisning i kantinen bygning 5.
    
Start/Mål Kl. 11.00 på p-pladsen i Sdr. Plantage, som ligger 5 km fra 
  kasernen ved Ribevej – Liftstrup Hovedvej (mellem Varde 
  og Korskroen). Der er skilte fra hovedvejen til startområdet.

Klasser Klasse 1/Mesterskabsklassen: 21 – 39 år
  Klasse 2: 40 – 49 år
  Klasse 3: 50 – 59 år
  Klasse 4: 60 – 
  Begynder: Åben for alle nye, uanset alder.
  Separat dameklasse oprettes, hvis der er mindst 3 til-
  meldte kvinder i løbet. 
 
Rute  Kuperet og teknisk krævende rundstrækning på ca. 6 km.
  Ruten er flere gange lagt brugt til større MTB mesterskaber.
  Ruten gennemkøres:
  Klasse 1/Mesterskabsklassen: 4 omgange
  Klasse 2 – 4: 3 omgange
  Begynderklassen: 3 omgange

  Max. køretid er 2 timer.
  Ruten er afmærket med pile/advarselsskilte og rød/hvid 
  snitzling.

Indbydelse
7. afdeling af MTB Vintercup 2010/2011

Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 11.00

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

»
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MTB  MTB Vintercup består af 7 mtb-løb i vinteren 2010/11. Vinter- 
Vintercup cuppen afvikles således, at hver deltager får et ”lod” for hvert  
  løb der deltages i. Dog skal man deltage i minimum 3 løb for  
  at deltage i den afsluttende lodtrækning.
  1. plads = 25 point, 2. plads = 20 point, 3. plads = 15 point, 4. plads  
  = 10 point, 5. plads = 5 point, og alle øvrige = 3 point.
  Når der opnås 50 point i samme klasse, rykkes man op til nærmeste  
  lavere klasse.
  I det samlede resultat kan der ikke flyttes point fra en klasse til  
  en anden klasse.

Pris  50 kr. i startgebyr.
  50 kr. for afsluttende spisning
  Betaling skal ske senest tirsdag den 22. februar 2011 til Esbjerg  
  Politi Idrætsforening, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg til Lån & Spar,  
  reg.nr. 0400, kontonr. 4012748197 

Tilmelding/ Senest den 22. februar 2011 til Esbjerg Politi Idrætsforening på  
Information lkh001@politi.dk (Lars Kingo) eller alj002@politi.dk (Anders  
  Pille). 
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Stævneledelsen/
                  stævneholdet 
Løbsansvarlig:  Anders Pille

Stævnesekretariat:  Erik Lindholt
  
Stævnekasserer:  Lars Thøgersen.

Tidtagere:   Johannes Nielsen
    Peder Stephansen 
    Kristian Assenholt 

Banelægger:  Kim Nielsen
    Lars Kingo

”Alt det andet”  Johnny Mathiesen
    Anders Lindvig
    Benny Møller

Rutebeskrivelse 
for MTB Vintercup 7. afdeling
Ruten er anlagt i Sdr. Plantage. Den har i mange år været ”hjemmebane” for 
Varde Cykelklub, der sørger for vedligeholdelsen. Sdr. Plantage er som navnet 
antyder en skov. Men området har også været grusgrav hvilket betyder at der 
er rigtig mange små stigninger, som efterhånden bliver tungere og tungere at 
træde op af.

Starten er samlet, og foregår ved en stor p-plads, der ligeledes er målområde. 
Herfra er der en sløjfe på ca. 1000 m, som kun skal køres ved starten. Dette 
er for at få feltet spredt som meget som muligt. Herefter går det direkte ind på 
singletracks med stejle op- og nedkørsler. Her kommer ens teknik og styrke på 
en hård prøve. Ruten forsætter nu nogle hundrede meter gennem forholdsvis 
flad skovbund. Her er steder med mulighed for overhaling. Igen kommer der 
singletracks med op- og nedkørsler, som igen afløses af kortere strækninger med 
mulighed for overhaling. Efter ca. 4 km kommer man til en meget lang opkørsel 
til et kunstigt ”bjerg” ( 34 m over havets overflade ! ). 
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Dem med overskud kan nyde udsigten til Varde og Esbjerg. Fra toppen går det 
nedad - her er den hurtigste del på ruten, som efterfølges af næsten 1 km på 
knoldet skovsti. Den sidste km af ruten er også singletrack.

Ruten er ca. 6 km pr. omgang ( dertil 1 km ekstra i starten ).

Ruten stiller som beskrevet store krav til teknikken. Gennemsnitshastigheden 
bliver måske ikke så høj – men det gør pulsen garanteret. På de værste nedkørsler 
er der opsat advarselsskilte!
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Varde Kaserne 

 

 


