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     02 OKT 2017 
Til 
JDRI medlemmer. 
 
Emne: 
Indbydelse til forbundsmesterskab i Mountainbike (MTB). 
 
 
1. GENERELT. 
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskab i Moun-
tainbike (MTB) med Idrætsforeningen Flyvestation Skrydstrup (IFS) som arrangør: 
 

torsdag den 26. oktober 2017, 
i Stensbæk Plantage 

 
Konkurrencebestemmelserne følger bestemmelserne for afvikling af MTB. 
 
2. KONKURRENCER. 
Forbundsmesterskabet afvikles over en dag. Konceptet er lig et XCO (cross country olym-
pic) løb og tager udgangspunkt i at rytterne kører et antal omgange på en fast rute. Der er 
samlet start i respektive klasser. 
 
Vindertider individuelt:  
Mænd Senior A (forbundsmester) • Ingen aldersbegrænsning Ca. 90 min.  
Mænd Senior B • Ingen aldersbegrænsning Ca. 75 min.  
Old Boys/H40 • Skal min. være 40 år pr. 31. december 2017 Ca. 75 min.  
Veteran/H50 • Skal min. være 50 år pr. 31. december 2017 Ca. 75 min.  
SuperVeteran/H60 • Skal min. være 60 år pr. 31. december 2017 Ca. 75 min.  
Kvinder (forbundsmester) • Ingen aldersbegrænsning Ca. 75 min.  
Old Girls/D40 (forsøgsklasse) • Skal min. være 40 år pr. 31. december 2017 Ca. 75 min. 
 
Hold 
Konkurrencen gennemføres som følger: 
• En forenings to bedste i respektive klasse udgør automatisk foreningens 
hold 1, de næste to ryttere hold 2 osv. 
• Holdkonkurrencen afvikles normalt kun, såfremt der er mindst to deltagende 
hold. 
• Mænd Senior A, Mænd Senior B og Old Boys/H40 afvikler egen holdkonkurrence. 
Øvrige klasser kan være slået sammen i holdkonkurrencen mhp. 
at få flest mulige hold. Det vil fremgå af den endelige instruktion. 
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3. UDSTYR. 
• Der må anvendes en MTB med hjulstørrelse mellem 26” og 29”. Det er ikke tilladt at an-
vende andre cykeltyper. 
• Godkendt cykelhjelm. 
• En MTB som er funktionsmæssigt i forsvarlig stand, herunder specielt bremser. 
 
4. MEDLEMSKONTROL. 
Der kan foretages stikprøvevis medlemskontrol jf. ref. a. Såfremt der konstateres 
ulovlig deltagelse vil start blive nægtet og/eller evt. præmier blive inddraget. 
Det anbefales, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab 
forinden tilmelding iværksættes. 
 
5. INDKVARTERING. 
Indkvartering kan i begrænset omfang finde sted på Flyvestation Skrydstrup og/eller 
Haderslev Kaserne. 
Kontakt FIIN/mail: VETC-LDVEP@fiin.dk såfremt der er behov. 
Der skal opgives MA nr., grad, navn, idrætsforening. Indkvartering er gældende når 
bekræftelse returneres. 
Øvrig indkvartering som bookes, f.eks. via bookingportalen, er for egen regning, evt. 
via egen idrætsforening. 
 
6. STÆVNEPLADS & RUTE. 
Stensbæk Plantage, position vil tilgå i den endelige instruktion. 
Ruten er relativ flad og let kørt. Der vil være meget lidt mudder og generelt en hurtig 
rute. Ruten vil være lagt så der både er singletracks og større skovstier/-veje. 
 
7. TENTATIV TIDSPLAN. 
Torsdag den 26. oktober: 
Kl. 1030 Ruten er afmærket og der må køres på den 
Kl. 1030-1130 Registrering 
Kl. 1140 Instruktion 
Kl. 1200-1205 Start i respektive klasser 
Kl. 1400 Alle i mål (forventelig) 
Kl. 1430 Præmieceremoni og afslutning 
 
Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere. 
Endelig tidsplan vil fremgå af slutinstruktionen. 
 
9. TILMELDING. 
Tilmelding og tidtagning sker i samarbejde med Run2u.dk/Race Result. 
Tilmeldinger kan alene ske via internettet og flg. link: 
 

http://my3.raceresult.com/68521/?lang=dk 
 
Tilmeldingen lukkes endeligt mandag den 23. oktober 2017 kl. 22.00. 
 
På løbsdagen kan idrætsforeningerne erstatte ryttere som er blevet forhindret, med en 
anden ryttere, såfremt denne ikke er tilmeldt eller har været tilmeldt i en anden klasse. 
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Alle spørgsmål/problemer i forbindelse med tilmelding rettes til: 
 
Formanden for DMI MTB udvalg 
Michael Lindholm 
FIIN: VETC-LDVEP 
E-mail: knlindholm70@gmail.com 
Tlf. 7216 3350 
 
10. SLUTINSTRUKTION. 
Slutinstruktion forventes udsendt og online på www.dmif.dk senest tirsdag den 24. oktober 
2017. Den vil ligeledes være tilgængelig i tilmeldingsmodulet. 
 
11. STÆVNELEDER. 
Stævneleder: Thomas K. Lökkegaard 
Telefon: 3115 6791 
FIIN: FW-FUT004 
E-mail: fw-fut004@mil.dk 
 
 
 

 
Henning. S. Juhl 

Jydske Dragonregiments Idrætsforening 
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