
 

MTBO VinterSerien 2. afd 
Lørdag d. 24/11 - 2018 i Slagslunde og Sperrestrup 

 

Parkering, Stævneplads og Stævnekontor:  

På Parkeringsplads ved siden af Langdyssevej 8, Ølstykke, herfra vil der være 400-500 meter til 

stævnecentret på Jørlunde skole (Roskildevej 22) og 2,5km til start, se kort her. 

Følg snitzling. 

 

Betingelser for godkendelse af arrangementet: 

* Arrangementet må ikke være til unødig fare og gene for skovens andre brugere. 

* Der skal vises hensyn til skovens øvrige gæster. 

* Der må kun køres mountainbike på allerede eksisterende stier. Der må ikke køres i skovbunden 

og laves ”nye” stier. 

Alle deltagere skal være i mål inden kl 11. 

Vi opfordrer derfor alle der forventer at skulle være i skoven i 2 timer eller mere at køre til start 

som nogle af de første kl 9. 

 

Skoven: 

Umiddelbart efter start er der et område hvor de fleste stier er langsomme at køre på, resten af 

stierne i skoven er generelt gode at køre på.  

På grund af løvfald kan de mindre stier være svære at se. 

En del af vejen til start kan være fælles med enkelte stræk tilbage fra skoven, deltagere på vej til 

start skal give plads for deltagere der er i konkurrence. 

Stien på vej til start bruges desuden af ryttere på heste, vis hensyn, da stien er smal. 

 

Baner og kort: 

• 4,6 Km mellemsvær bane -12 poster: A3 – skala 1:10.000  
• 7,3 km svær bane – 14 poster: A3 - skala 1:10.000 
• 12,7 km svær bane - 16 poster: A3 - skala 1:10.000 – Kortvend 
• 17,9 km svær bane – 27 poster: A3 - skala 1:10.000 – Kortvend 
 
Kortet er revideret i oktober-november 2018, og er trykt på ikke vandfast papir. Kortet udleveres 
ikke i plastpose, men der vil være løse poser ved start. 
 
Toilet 

Der er et enkelt toilet men ingen bad. 

 

  

https://www.google.dk/maps/place/Langdyssevej+8,+3650+%C3%98lstykke/@55.8123506,12.1652814,485m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x46524291cb168509:0xa588d39d612a7896!8m2!3d55.8123506!4d12.1674701


 

Start 

Fra parkeringsplads følg snitzling, den første del er på asfalt resten er på grussti. afstand ca 2500 

km fra parkering og ca 2900  meter fra stævnecentret. 

 

"Put-and-drive" imellem kl 9 og 10 – dvs. når du er tilmeldt møder du bare op, så du er klar til at 

køre inden for dette tidsrum. Men husk at det skal tilstræbes at være ude af skoven igen kl 11.  

 

Er du ikke tilmeldt på forhånd kan du købe en bane på dagen. Kun baner der er forhåndstilmeldte 

til vil blive udbudt. 

 

DOF medlemmer via o-service ca. en uge før 60 kr per start 

Ikke-DOF medlemmer eller via 

hjemmeside 
ca. 2 dage før 80 kr per start 

Ved tilmelding på dagen   100 kr per start 

Leje af SI-brik (udleveres ved 

stævnecenter) 
  15 kr per start 

Leje af kortplade   25 kr pr kortplade 
 

 

 

Mål og brikaflæsning 

Efter målgang skal alle køre til stævnecentret og få udlæst SI brik. Det er vigtigt at også udgåede 

ryttere melder sig ved brik aflæsning. 

 

Forplejning 

Efter målgang er der kaffe, kage og saft. 

 

Stævneleder:  Troels Bent Hansen  

Banelægger:    Peter Reibert Hansen 


