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07. juli 2021
Til
Idrætsforeninger m.fl.
Emne:
Indbydelse til DMI forbundsmesterskab i mountainbike 2021.
Ref.:
a. DMI bestemmelser, kap. 3, bestemmelser for DMI stævnevirksomhed.
b. DMI bestemmelser, kap. 21, MTB.
c. FSK Idrætsbefaling nr. 01-2021 af januar 2021.
1. GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder til forbundsmesterskab i mountainbike
(MTB) med Fredericia Garnisons Idrætsforening (FAGI) som arrangør:
torsdag den 23. september 2021
i Hannerup Skov i Fredericia
Konkurrencen tilrettelægges og gennemføres jf. ref. a og b.
2. KONKURRENCER
Forbundsmesterskabet afvikles over en dag. Konceptet er lig et XCO (cross country
olympic) løb og tager udgangspunkt i at rytterne kører et antal omgange på en fast
rute. Der er samlet start i respektive klasser.
Vindertider individuelt
Herre A (forbundsmester)
Ingen aldersbegrænsning
Herre B
Ingen aldersbegrænsning
Old Boys/H40
Skal min. være 40 år pr. 31. december
Veteraner/H50
Skal min. være 50 år pr. 31. december
SuperVeteraner/H60
Skal min. være 60 år pr. 31. december
Kvinder (forbundsmester)
Ingen aldersbegrænsning
Old Girls/D50
Skal min. være 50 år pr. 31. december

Ca. 90 min. / start 1
Ca. 85 min. / start 2
2021
2021
2021

Ca. 90 min. / start 1
Ca. 85 min. / start 2
Ca. 85 min. / start 2
Ca. 85 min. / start 2

2021

Ca. 85 min. / start 2

Hold
Konkurrencen gennemføres som følger:
 En forenings to bedste i respektive klasse udgør automatisk foreningens hold 1,
de næste to ryttere hold 2 osv.
 Herre A og Old Boys/H40 afvikler holdkonkurrence sammen, alle øvrige klasser
afvikler holdkonkurrence sammen.
3. UDSTYR
Opmærksomheden henledes på ref. b. – herunder specielt:
 Der må anvendes en MTB med hjulstørrelse mellem 26” og 29”. Det er ikke tilladt at anvende andre cykeltyper.
 Godkendt cykelhjelm.
 En MTB i funktionsmæssigt i forsvarlig stand, herunder særligt 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.
Der opfordres til, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab forinden tilmelding iværksættes.
5. INDKVARTERING
Indkvartering kan kun ske i særlige tilfælde.
Kontakt FIIN/mail: VETC-LDBR@mil.dk ved behov og ikke senere end 9. september.
Indkvartering som bookes, fx via serviceportalen, er for egen regning, evt. via egen
idrætsforening.
6. STÆVNEPLADS & RUTE
Stævneplads: I Hannerup Skov, det nøjagtige sted vil fremgå af det endelige program. Omklædning/bad ved klubhuset Firma & Fag. Parkering umiddelbart i tilknytning.
Ruten er opbygget omkring det eksisterende MTB-spor i Hannerup Skov. Det er ca.
4,3 km og med ca. 120 hm pr. omgang. Sporet er primært blåt (for øvede), der vil
dog være enkelte røde linjer. Alt kan trilles, hvis man vil det.
Umiddelbart kan alle køre hele sporet.
Sporet er med et rigtig godt flow, der er lagt mange timer i at bygge sporet og ind i
mellem lidt teknisk. Et par små stejle bakker. Mere om ruten i det endelige program.
7. TENTATIV TIDSPLAN
Torsdag den 23. september
Kl. 10.30
Ruten er afmærket og der kan varmes op på den
Registrering og afhentning af nummer
Kl. 11.40
Instruktion, mundtlig – alle skal være tilstede
Kl. 12.00
Start 1
Kl. 12.05
Start 2
Kl. 13.30
Målet lukker, ikke flere omgange
Kl. 14.15
Præmieceremoni og afslutning
Tidsplanen er tentativ. Endelig tidsplan vil fremgå af programmet.
8. DELTAGELSE & ØKONOMI
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Jf. ref. C, Idrætsbefaling nr. 01-2021, Forsvarets Idrætsvirksomhed.
Deltagerne skal benytte eget internt ordrenummer og forplejning dækkes af deltageren selv eller egen idrætsforening. Deltagerne skal være selvtransporterende til og fra
stævnet.
9. TILMELDING
Tilmelding og tidtagning sker i samarbejde med Run2u.dk.
Tilmelding kan alene ske via nedenstående link på internettet:

https://my.raceresult.com/159657/info
Her kan man også se deltagerliste og tillige resultater efter løbet.
Bemærk, at det er muligt for den enkelte forening at tilmelde flere på en gang.
Der opfordres til at den enkelte forening styrer og kontrollerer tilmelding.
Tilmeldingen lukkes fredag den 17. september 2021
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.
Alle spørgsmål i forbindelse med tilmelding skal rettes til:
Formanden for DMI MTB-udvalg
Michael Lindholm
Kontakt: VETC-LDBR / VETC-LDBR@mil.dk
Tlf. 7216 3350
10. PROGRAM
Program forventes online på www.dmif.dk ca. 14 dage før mesterskabet.
11. STÆVNEORGANISATION
Stævneleder: Johnny Skoven, FIIN/E-mail: FVT-V-LOF10@mil.dk,
Tlf. 2869 1266
Konkurrenceleder: Karsten A. Olsen, E-mail: karsten-a-olsen@hotmail.com
Følg også med på Facebook: https://www.facebook.com/groups/647983586065370/
Gruppen hedder DMI MTB 2021
Med venlig hilsen
JAN NØRGAARD VESTERHEDE
Vicegeneralsekretær
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