
Vejle Politi Idrætsforening

6. juni 2012

Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI-Vejle
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På vegne af Politiets Idrætsforening i 
Vejle vil jeg gerne byde alle deltagere, 
ledere og officials velkommen til Cross-
Oathlon.

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 orienterings-
løb på et niveau, hvor alle kan være 
med.

Det er 2. gang, vi afholder løbet, og da 
sidste år var en succes, forsøger vi igen 
i håbet om stor opbakning.

Løbet afholdes i Nørremarksskoven 
i Vejle med udgangspunkt i omgivel-
serne omkring Idrætshøjskolen. Her er 
gode rammer til en rute, der især kræ-
ver gode ben, men også en god teknik. I 
den anledning vil jeg gerne rette en stor 
tak til Vejle Kommune, som velvilligt 
stiller Nørremarksskoven til rådighed 
for Vejle PI. Også en stor tak til Idræts-
højskolen for lån af lokaler.

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 2012.

Anette G. Thomsen
Formand Vejle PI

Velkommen

Kortet bliver studeret før løbets start.

Marys Pub
Vedelsgade 69, 7100 VEJLE

Telefon 75 82 57 87
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Stævnekontor:  Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle 
    – åben fra kl. 0900.

Omklædning og bad: Vejle Idrætshøjskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle 
    – åben fra kl. 0900.

Cykelrengøring:  Vejle Politigård, Skolegade 3A,  7100.

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

MTB-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 Laust Kamgaard Nielsen 
    (lkn004@politi.dk) og betaling skal ske ved bankoverførsel  
    til konto: reg.nr. 0758 kontonr. 3222716283 (Middelfart  
    Sparekasse) senest, den 1. juni. Tilmeldingen er registreret  
    og bindende, når betaling er modtaget.

Husk at oplyse om du deltager i den korte eller den lange!!!

Kort distance:  ca. 25 km.

Lang distance:  ca. 35 km. 

Praktiske oplysninger
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Skoven: 
Den smukke Vejle Nørreskov omkring Vejle Idrætshøjskole danner baggrunden 
for hele arrangementet med sin smukke blanding af nåletræer og bøgetræer og 
den bugtende å i bunden. Med stigningsprocenter langt over normalt i danske 
skove giver den os gode muligheder for at udfordre deltagerne på fysikken.

Cross:  
Små  5 km meget kuperet og afmærket løberute med terrænmæssige udfor-
dringer undervejs.

MTB:
Ruten er en blanding af singletracks, smalle skovstier, brede grusveje, udfor-
drende nedkørsler og til tider seje opkørsler, der nok skal få pulsen i vejret i løbet 
af de ca. 5 km.
Ruten køres 3 gange for motionisterne og 5 gange for dem med gode ben.

Rutebeskrivelse

Ravning Auto
v/ Henrik Svendsen

Tlf. 75 88 18 26
Ravningvej 46 • 7182 BREDSTEN

Art On Wheels
Ulkærvej 20, Ulkær • 7100 Vejle • Tlf. 23 95 88 28 • www.art-on-wheels.dk

Ømkulevej 3 A
7100 Vejle

Tlf. 50 82 57 67

GASTRONOMIA DA FRANCO
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O-løb:
ca. 5 km orienteringsløb hvor orienteringsdelen er på let niveau for at alle kan 
være med.

Ruterne er ikke markeret på kortet herunder, ligesom de på kortet markerede 
poster ikke er identiske med posterne på løbsdagen.
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MTB-CrossOathlon – ”for anden 

gang i Vejle” – klassiker?

Sidste år deltog 44 i vores første MTB-
CrossOathlon og det gav os mod på at 
fortsætte og arrangere det endnu en 
gang i håbet om endnu flere deltagere 
i år.

I skrivende stund er indbydelsen ikke 
sendt ud og derfor er det svært at vide, 
hvor mange der kommer. Men vi syntes 
selv det var en succes og håber på i 
nærheden af 100 deltagere i år. 
Meningen er forsat, at alle med en 
grundform og en lyst til at blive udfor-
dret på noget andet end asfalt kan være 
med, men at der også er mulighed for, 
at de veltrænede bliver udfordret.

Vi har igen i år lagt løbet på et tids-
punkt, hvor der ikke er mange andre 
arrangementer i politiregi. Vi håber, 
at alle deltagere får en god oplevelse, 
hvor det gode humør og sveddråberne 
løber om kap og dermed baggrund for 
at gentage succesen mange år frem.

Med sportslig hilsen

Poul Mouboe og Keld Schou-Jensen
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Alle billeder er taget ved sidste års MTB-CrossOathlon af pa. Jesper Thau


