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VELKOMMEN

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

Viborg PI byder alle deltagere og hjæl-

pere velkommen til Ødalen – et mtb 

spor, som vi har anvendt flere gange, 

senest til DPM i 2018.

Det er dejligt, at hverdagen er næsten 

normal igen for de fleste, og vi håber, at 

I alle får en dejlig oplevelse ude i sporet, 

som er et meget benyttet spor på grund 

af den bynære placering.

Selve området bruges også af andre 

brugere, men vi har ved skiltning og 

annoncering på div. sociale medier prø-

vet at ”advare” om, at I kører race på 

sporet i dag.

Vær dog selv opmærksom ude på spo-

ret, så alle får en god oplevelse.

Rigtig god fornøjelse.

Jens Claumarch

Formand Viborg PI

Alle fotos fra Sommer Cup 2020 i Herning.

Fotograf Jens Claumarch.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

»

OMKLÆDNING/BAD/CYKELVASK

Viborg Gymnastik & Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg. 

Opkørsel til p-plads er ca. 50 m syd for adressen, hvor der på hvidt skilt står ”svømmehal”.

Ophængt minestrimmel/skilte vil vise vej fra p-plads til omklædning, der bliver aflåst under 
løbet.

Fra p-plads skal du gå venstre om idrætshallen under klatrevæggen og til omklædning.

Når løbet er afsluttet og du trænger til et velfortjent bad, så tag venligst det værste mudder 
af INDEN du går ind i omklædningen.

Evt. cykelvask ligger ca. 50 m vest for indgang til omklædning.

START/MÅL/STÆVNECENTER

På Klostermarken overfor Vinkelvej 36(Dan Hostel) 2-300 m fra omklædning.

Startnummer og strips udleveres her og evt. værdigenstande eller tøj kan deponeres.

Start: Samlet start kl. 1100.

Rute: Følger det røde spor i Klostermarken/Ødalen i Viborg, der er et veletableret mtb spor  
på max. 6 km/ca. 200 højdemeter på hele ruten. 

På dagen er enkelte sløjfer pillet af, så ruten er ca. 4 km og 150 højdemeter pr. omgang.

Afmærket med rød mtb pilemarkering og/eller rød-hvid snitzling(politistrimmel).
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KLASSEINDDELING OG ANTAL RUNDER

Klasse 1 21 – 39 år 5 runder.
Klasse 2 40 – 49 år 4 runder.
Klasse 3 50 – 59 år 4 runder.
Klasse 4 + 60 3 runder.
Dameklasse  3 runder.
Begynderklasse 3 runder.

FORPLEJNING 
I målområdet vil der være bananer, vand, kakao og lidt sødt.

AFFALD
Kan afleveres ved start/mål i affaldssække.

Spisning foregår på Viborg Danhostel kl. 1315. 
Menu: Chili con carne plus vand/øl samt kaffe /kage.

PRÆMIER 
Til nummer 1, 2 og 3 i alle kørte klasser samt diverse lodtrækningspræmier.

ØDALEN = KONGESPORET!!

Sådan er overskriften på Viborg Trail Arenas hjemmeside omkring sporet I skal køre på.

Lige øst for Viborg finder du 5-6 kilometer udfordrende og kuperet terræn, der henvender

sig til den mere øvede rytter. 

Sporet er opmærket som en rød rute med sorte sløjfer.

Du starter lidt hårdt ud fra parkeringspladsen overfor Gymnastikhøjskolen, for det går

nemlig op helt fra første piktogram. 

Heldigvis kommer der hurtigt belønninger i form af sjove nedkørsler.

Ruten byder på en god blanding af singletrack og skov/grusvej med mulighed for 

overhalinger.

Der er nogle stejle op- og nedkørsler på ruten, som dog kan klares uanset niveau.
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TEAM PENSIONIST 
STILLER OP IGEN

Viborg PI er så heldige, at Team Pensio-

nist igen i år har meldt sig som hjælpere 

til arrangementet. 

E-mailen til Arne, Peder, Jørn og Poul var 

knapt nok kommet ud af PC én, før der 

var positivt retursvar fra alle. 

De vil gerne bruge nogle timer i deres 

travle hverdag på at møde tidligere kol-

legaer og høre de sædvanlige røverhi-

storier, som vi alle er gode til at fortælle. 

En stor tak til Teamet fra Viborg PI. 

Fantastisk at I altid stiller op. 
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HISTORISKE OPLYSNINGER

Asmild Naturområde er det grønne område 

sydøst for Viborg, som i store træk afgrænses

af Overlund i nord, Tapdrup og Nørreåen mod 

øst, Bruunshåb og Mølleåen i syd og Søndersø 

mod vest. 

Området er en del af »Den grønne Kvadrant«, 

og hovedparten er kommunalt ejet. 

Det tidligere militære øvelsesterræn Kloster-

marken er statsejet og administreres af Skov- 

og Naturstyrelsen.

Klostermarken var i mange år øvelsesplads 

for Prinsens Livregiment og benævntes den-

gang »Asmild øvelsesterræn«. 

Arealet blev overtaget af Skov- og Natur-

styrelsen i 2001 og drives i dag som en 

kombination af urørte arealer og slåning med 

varierende hyppighed.

Klostermarken blev primært anvendt til kørsel 

med kampvogne, idet det kuperede område

ved start/mål blev brugt til at træne førerne i 

at køre på de stejle op/nedkørsler.

Det er først indenfor de sidste 5-10 år, at de 

til tider brede spor i terrænet fra kampvog-

nene er blevet udjævnet ved bl.a. etablering 

af MTB-ruten.
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Viborg er en af Danmarks ældste byer med 

spor helt tilbage fra oldtiden. 

I vikingetiden valfartede jyske folkestammer 

til Viborg, som betyder ´helligt bjerg ,́ for at 

handle og afgøre tvister - og for at ofre til 

guderne.

Handelsfolk, krigere, håndværkere, pilgrimme 

og eventyrere kom vandrende, ridende og kø-

rende hertil med heste og stude for at drage 

videre ad Hærvejen til de store handelspladser 

og helligdomme i syd.

Frem til enevældens indførelse i 1660 blev 

alle danske konger hyldet på tinge i Viborg,

og højadelige herremænd og katolske bisper 

smykkede byen med fornemme bygninger,

bl.a. den karakteristiske domkirke med de 

to tårne.

VIBORGS HISTORIE
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