
 
 

INDBYDELSE 

POLITIETS MTB CUP  

 

Tirsdag den 10. maj 2021 

Start kl. 10.30 

 

 

Ruten, adresse : Romalt Bakker, Kristrup Engvej 22 8960 Randers Sø. Følg skiltning på 

Kristrup Engvej mod Romalt Aktivitetsområde. 

   

Omklædning og bad :  Romalthallen, Romalt Boulevard 28, 8960 Randers Sø.  

 Fra hallen til ruten er der ca. 1 km.  Det er også muligt at parkere ved 

start og mål i Romalt Bakker.  

 

Cykelvask : Ved Romalthallen. 

 

Parkering : Foregår på p-plads ved Romalthallen (Romalt Boulevard 28, 8960 

Randers sø) eller ved Romalt aktivitetsområde (Kristrup Engvej 22, 

8960 Randers Sø) Følg skiltning til Romalt aktivitetsområde.  

 

Forplejning : Der vil være bananer, vand og kakao til alle ved start / mål. 

 

Præmier : Vingaver til 1., 2. og 3. plads i alle klasser. 

 

Afslutning : Efter de sidste ryttere er kommet i mål, vil der være afslutning med 

grillpølser, hotdog, kage mv. samt præmieoverrækkelse ved den store 

shelterplads, som ligger ved start og målområdet i Romalt Bakker. Der 

er mulighed for bad og cykelvask efter løbet.    

 

Klasseinddeling : Klasse 1 :  21 – 39 år eller åben klasse. 

 Klasse 2 :  40 – 49 år 

 Klasse 3 :  50 – …. år 

 Dameklasse 

 Begynderklasse 

 

Ruten : Løbet afvikles i Romalt Bakker, som løbende er renoveret og opbygget 

af MTB Randers. Området benyttes meget til afvikling af MTB løb og i 

2021 kørte Shimano Ligaen en afdeling i Romalt Bakker. Ruten 



kendetegnes for et hårdt men sjovt terræn. Ruten har en god variation af 

singletracks, stier og med muligheder for at overhale hinanden. Nogle 

enkelte svære og hårde opkørsler er skåret fra, for at få et bedre flow, 

dog må ruten stadig betegnes som hård, med en del højdemeter. Ruten er 

til den lettere tekniske side, hvor der er lagt vægt på, at den skal kunne 

køres af alle.  

 

Ruten er ca. 5 km lang med 150 hm pr. omgang og køres som følger. 

 

Klasse 1:  4 omgange 

Klasse 2:  3 omgange 

Klasse 3:  3 omgange 

Damer:  3 omgange 

Begynder:  2 omgange 

 

Ruten vil være afmærket med minestrimmel og retnings pile. Der vil 

være elektronisk tidstagning til løbet.  

 

Pris : 

Løbet :  100 kr. 

Afslutning : 100 kr. 

 

Betaling :  Til Randers PI’s konto: Reg.nr.: 5395, kontonr.: 0000329683 med angivelse af navn 

og forening i tekstfeltet. 

 

Tilmelding : På mail til Jesper Andersen, jan043@politi.dk med angivelse af navn,  

klasse og om man vil deltage i afslutning. 

 

Sidste tilmelding : Fredag den 22. april 2022. 

 

Vi forventer ikke, at vi bliver ramt af restriktioner eller lign. Skulle der dog mod forventning 

komme restriktioner, som vi har oplevet de sidste par år, tilpasses arrangementet herefter.  

 

For yderligere info vedrørende sporet i Romalt Bakker henvises til 

https://singletracker.dk/da/tracks/romalt-red/-Kh2V2dTqiDjnK8JMfoo 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Jesper Andersen 

Randers Politi Idrætsforening 
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