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KÆRE MOUNTAINBIKERE

Hjertelig velkommen til det smukke Fyn 

og ikke mindst velkommen til de Danske 

politimesterskaber 2021 i mountainbike. 

Jeg er både stolt over og glad for, at Dansk 

Politiidrætsforbund har tildelt Svendborg 

Politi Idrætsforening den store ære, at 

afvikle mesterskaberne i anledning af po-

litiidrætsforeningens 100 års jubilæum. 

En flot markering og gestus over for en af 

Danmarks ældste politiidrætsforeninger.

Det glæder mig, at der dermed er skabt en 

fantastisk ramme for, at deltagere fra hele 

landet kan mødes, dyste mod hinanden og 

pleje kammeratskabet her på Sydfyn. Det 

kan kun blive godt.

Mesterskaberne afvikles i år i naturskønne 

omgivelser i Hallindskoven og Stevnesko-

ven i den østlige del af Svendborg. Her 

har Svendborg kommune i samarbejde 

med Naturturisme og Svendborg MTB 

klub etableret et afmærket mountainbike-

spor, som I alle skal glæde jer til at prøve 

kræfter med.

Jeg er sikker på, at der venter jer en 

fantastisk naturoplevelse og en sjov og 

krævende sportslig udfordring.  En stor 

tak til arrangører og hjælpere og tillykke til 

Svendborg Politi Idrætsforening med 100 

års jubilæet.

Så spænd hjelmen og pas godt på jer selv 

og hinanden. På vegne af Fyns Politi øn-

sker jeg jer alle et godt stævne og endnu 

en gang ”Velkommen”.

Arne Gram

Politidirektør

Fyns Politi

VELKOMMEN
TIL FYNS POLITIKREDS
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SÅ TAGER VI CYKLERNE FREM!

Svendborg har mange strenge og farver 

at spille på. Vi har ’Den Blå Kant’, der 

er svendborgensernes og vores gæsters 

fælles byrum ved vandet. Vi har ’Den 

Grønne Tråd’, der forbinder Krøyers Have 

og Ramsherred med havnen. 

Og… så har vi også ’Det Røde Spor’ i Stev-

neskoven. ’Det Røde Spor’ er små stejle 

og snørklede stigninger i skoven, hvor store 

rødder og sten er med til at give mountain-

bikeryttere godt med udfordringer.

Det er også der, at Danmarks næst ældste 

politi idrætsforening - Svendborg Politi 

Idrætsforening - fejrer sit 100 års jubi-

læum med de Danske politimesterskaber 

i mountainbike. Her bliver cyklerne luftet 

og de mange deltagere får godt med syre 

i benene. 

Jeg vil ønske alle deltagerne et rigtigt godt 

løb og foreningen tillykke med de 100 år.  

Bo Hansen

Borgmester
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VELKOMMEN TIL SY´FYN

Så lykkedes det - i skrivende stund - at 

komme ud af coronaens greb, og i Svend-

borg Politi Idrætsforening er vi glade og 

stolte over, at vi i forbindelse med forenin-

gens 100-års jubilæum den 25. august 

2021, har fået æren af at afholde de 

Danske politimesterskaber i mountainbike.

For 100 år siden, da foreningen blev stiftet, 

var ordet mountainbike slet ikke opfundet, 

og jævnfør nedennævnte avisudklip fra 

august 1921 fremgår det, at det ikke var 

cykling man kunne tilbyde, men derimod 

noget japansk brydning, boksning og gym-

nastik.

I dag er det mest sportsgrene som cyk-

ling, løb og golf vi beskæftiger os med, 

men vi afholder sammen med de øvrige 

foreninger i Svendborg Politi også sociale 

arrangementer.

Foreningen blev i øvrigt stiftet af en ung 

betjent, der kom fra København, hvor 

han havde kendskab til at Københavns 

politi i januar 1920 havde stiftet Politiets 

Idrætsforening, København, der således 

er den ældste idrætsforening, mens vi er 

den næstældste.

Historien går videre, og vi håber, at vi efter 

afviklingen af dagens arrangement kan få 

en plads i historiebøgerne. 

Vi har i hvert fald forsøgt at lave rammerne 

til løbet med en god rute og efter løbet en 

ordentlig gryde sammenkogt ret (tilberedt 

af kolleger med flair for kogekunst).

Vi håber, at I alle får en god dag på sporet 

med høj puls, konkurrence og ikke mindst 

socialt samvær. 

Slutteligt skal der lyde en tak til vores spon-

sorer, samarbejdspartnere og ikke mindst 

de frivillige, der har gjort det muligt at få 

dette mesterskab op at stå. 

Vi glæder os til at se jer – velkommen til 

Svendborg og Sy´fyn.

Med sportslig hilsen

Morten Raahauge   Steen Foged

Formand    Cykelafdelingen

Svendborg PI
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TIDSPUNKT

Torsdag den 23. september 2021 med start kl. 1100.

 

UDLEVERING AF STARTNUMMER/OMKLÆDNING/BAD/SPISNING/

PRÆMIEOVERRÆKKELSE

Stævnecenter, Multihuset, Gammel Skårupvej 3, 5700 Svendborg.

Startnummer udleveres fra kl. 0930.

START/MÅL

850 meter fra Multihuset. Der vil være skiltet.

Inden startskuddet går vil Svendborgs borgmester Bo Hansen byde velkommen.

 

TILMELDING/TIDTAGNING

Via Ultimate Sport Service på dette link: 

https://secure.onreg.com/onreg2/front/step1.php?id=5361

Deltagergebyr: 100,- kr. + gebyr.

TILMELDINGSFRIST

15. september 2021

KLASSER

Herre mesterskabsklasse. Alle uanset alder, der ønsker at køre om DPM.

Kl. 1 21 - 39 år.

Kl. 2 40 - 49 år.

Kl. 3 50 - 59 år.

Kl. 4 60 - RIP

Dame mesterskabsklasse. Alle uanset alder, også dem der ikke køre om DPM. 

 

KØRETID

Der køres 1 time og 15 min. 

Det vil sige passage af målstregen efter kl. 1215 er ikke muligt.

 

RUTEN

”Det røde spor” i Stevneskoven, og den tilhørende grusgrav.

Se rutebeskrivelsen.

 

PRAKTISK INFO
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CYKELMEKANIKER

Jacob fra www.wernerscykelri.dk vil have en stand i start-/målom-rådet, hvor han kan klare 

småreparationer, og der kan købes div. reservedele til favorable priser.

FORPLEJNING I MÅLOMRÅDET EFTER LØBET

Bananer, kakao og vand.

 

PRÆMIER/SPISNING

Politidirektør Arne Gram runder dagen af, og hædrer vinderne med medaljer fra DPIF og 

vingaver fra Svendborg PI til de 3 første i hver klasse, mens vi indtager en ordentlig gryde 

sammenkogt ret (tilberedt af kolleger med flair for kogekunst).

Spisning incl. drikkevarer: 100,- kr. Betales via link og samtidig med tilmeldingen.

 

LODTRÆKNINGSPRÆMIER ER DER OGSÅ

Hovedlodtrækningspræmien er 1 stk. mountainbike ophold på hotel www.christiansminde.

dk  i Svendborg m/ 2 overnatninger inkl. morgenmad og 2 retters aftenmenu for 2 personer, 

samt 2 voucher til ”Skovhuggeren” MTB Spor. Værdi 3.590,- kr.

Der er også præmier fra

www.bissenmtb.com

www.skovhuggeren.com

og mange flere.

 

JURY

Repræsentanter fra DPIF ś cykeludvalg og stævnelederen.

 

STÆVNELEDER

Steen Foged, Svendborg PI, privat tlf. 51 74 76 77.

Vel mødt til et par spændende timer i det sy´fynske.

Med sportslig hilsen

Steen Foged

Svendborg PI

Cykelafdelingen
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Mesterskabet afvikles på det røde spor i 

Stevneskoven, og den tilhørende grusgrav 

i det østlige Svendborg. Det er Svendborg 

kommune, der ejer området, og allerede i 

2010 forsøgte Svendborg Mountainbike Klub, 

at få anlagt afmærkede spor i området, men 

på daværende var der ikke politisk opbakning 

til dette.

I 2015 forsøgte de igen, og efter idéen havde 

modnet nogle år, og mountainbikesporten 

voksede og voksede, lykkedes det at få lavet 

et rødt og et blåt spor.

Det er gratis at køre på sporene, og mountain-

bikeklubben har det overordnede ansvar for 

anlæg og vedligeholdelse, hvilket sker med 

hjælp fra andre MTB interesserede i området, 

og der er oprettet en ”Sporbisse gruppe”, der 

står for det praktiske arbejde.

Sporet er klassificeret som rød, hvilket måske 

kan virke afskrækkende på nogen, men for-

tvivl ikke, da det vurderes til at kunne køres 

af alle, der har lidt MTB erfaring. 

Ruten vi har lagt er 3,2 km lang, og med et par 

få undtagelser, er det 100 % singletrack. Det 

går op og ned, og flere steder er der berms, 

der giver mulighed for lidt flow. 

Der er også små rockgardens/trærødder/

drops/hops, men kun få af dem er lidt udfor-

drende, så hvis man kører efter forholdene, 

afpasser hastigheden, flytter bagdelen lidt 

bagud, og bliver i ”comfortzone”, vil dækkene 

have kontakt med underlaget hele vejen 

rundt, medmindre man giver den gas og 

ønsker at få lidt ”airtime”.

De få steder, hvor man skal passe særligt på, 

vil være tydeligt markeret med ”advarsels-

signaler”.

Efter 600 meters kørsel møder i grusgraven, 

og her starter tiden for en spurtpræmie til den 

der kommer hurtigst rundt og op igen. Turen 

er 600 m, og da underlaget nogle steder er 

løst og stenet, kan det godt rive lidt i lårbas-

serne, når det går opad til sidst. 

For dem der synes naturen er skøn, og har lidt 

overskud, så er der på en god mulighed for at 

hilse på den meget sjældne øgle (markfirben) 

der lever i grusgraven. 

Den er lidt genert, så man skal være stille, 

hvis den ikke skal smide halen og forsvinde. 

RUTEBESKRIVELSE
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På nedennævnte link er der flere oplysninger om sporene m.v.

sporguide.dk/Spor/stevneskoven/

rideon.dk/mtb-spor/fyn/svendborg-mountainbike-spor

svendborgmtb.dk/page/roedt-og-blaat-spor

svendborg.dk/borger/natur-vand-og-kyst/ud-i-naturen/svendborg-mountainbike-spor
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DPIF arkivfotos fra DPM i mountainbike 2019
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RESULTATER
DANSKE POLITIMESTERSKABER I MTB 2019

MESTERKLASSE 

Plc. Navn                                       Klub/Sponsor                            Total             

1  Kasper Børjesson                         Viborg PI                               01:14:35,44    

2          Andreas Rasmussen                    Nord S. PI                             01:15:20,58  

3         Anders Nyholm                            MVSJ                                     01:16:23,24   

4          Søren Albertsen                            Viborg PI                               01:17:17,14    

5          Rasmus Feldballe                          Midt J.                                  01:21:32,60    

6          Tobias C. Jørgensen                     SPI                     01:27:27,08

7         Kristian Brock                               VEPI                                      01:29:56,70     

8         Jesper Juul Hasselsteen              SPI                                       01:29:43,54    

KLASSE 2

Plc.       Navn                                       Klub/Sponsor                            Total            

1         Rasmus Studsgaard                     MVSJ                                    01:16:26,40    

2         Kim Løvkvist                                 MVSJ                                   01:23:07,21   

3         Jesper Eriksen                               PI Kbh                                  01:27:23,56     

4         Martin Christian Jensen              MVSJ                                   01:20:06,15     

5         Peter Bak                                        Fyns PI                                  01:23:20,20     
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KLASSE 3

Plc.      Navn                                       Klub/Sponsor                             Total             

1         Lars Henrik Jensen                  MVSJ  01:16:35,86                                 

2         Lasse Buus                                MVSJ      01:18:19,81                          

3          Niels Bo Søndergaard                  Fyns PI                                 01:21:55,34     

4         Poul Gregers Pedersen                MVSJ                                     01:22:23,48  

5          Jens Glerup                                    Fyns PI                                 01:25:25,89  

6          Peer Leisner                                  Fyns PI                                 01:29:04,91     

7          Henning Jessen                            MVSJ                                   01:30:03,24    

8          Niels Banke                                   Fyns PI                                 01:30:04,98     

9          Jens Ulrik Kragh                             MVSJ                                   01:24:12,77    

10        Henrik Rolf Draiby      PI Kbh         00:00:00,00

KLASSE 4

Plc.       Navn                                     Klub/Sponsor                            Total             

1          Hans Henrik Juda                          Køge PI                                 01:22:26,65     

2          Carsten Carnett                             MVSJ                                    00:00:00,00    

DAMEKLASSEN

Plc.      Navn Klub/Sponsor     Total                            

1          Camilla Rath Nielsen                      Nord S. PI                              01:19:03,39    
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