Instruktion
MTBO VinterSerien 1. afd
Lørdag d. 16/11 - 2019 i Grib Skov Nord
Parkering, Stævneplads og Stævnekontor:
På Parkeringsplads på vej 205 – øst for Mårum station. GPS: 56.032834, 12.324561

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 kan være ryttere til hest. Ring på klokken!
* Der må kun køres mountainbike på allerede eksisterende stier. Der må ikke køres i skovbunden
og laves ”nye” stier.
Skoven:
De fleste stier er generelt langsomme at køre på – specielt hestestier kan være tunge, især hvis det
har regnet.
På grund af løvfald kan de mindre stier være svære at se.
Jernbane skal passeres flere gang - hold øje med toget!
Baner og kort:
•
4,7 Km mellemsvær bane -7 poster: A4 – skala 1:10.000
•
6,4 km svær bane – 9 poster: A4 - skala 1:10.000
•
11,6 km svær bane - 16 poster: A3 - skala 1:10.000
•
17,4 km svær bane – 20 poster: A3 - skala 1:10.000 – Kortvend
Kortet er revideret i oktober-november 2019, og er trykt på ikke vandfast papir. Kortet udleveres
ikke i plastpose, men der vil være løse poser ved start.

Toilet
Der er ikke toilet
Start:
Undgå at køre på vej 205 – den køres stærkt og vejen er smal
Følg i stedet snitzling på sti igennem skoven syd for P-plads mod Vest
Afstand ca 200 m fra parkering
"Put-and-drive" imellem kl 11 og 12
Er du ikke tilmeldt på forhånd kan du købe en bane på dagen. Kun baner der er forhåndstilmeldte
til vil blive udbudt.
Priser:
DOF medlemmer via o-service

80 kr per start (under 21 : 60 kr)

Ikke-DOF medlemmer eller via hjemmeside 100 kr per start
Ved tilmelding på dagen

120 kr per start

Leje af SI-brik

20 kr per start (bortkommen brik erstattes med kr 500)

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.
Fra Mål:
Kør gennem skoven til start og følg samme snitzling tilbage
Undgå at køre på vej 205 – den køres stærkt og vejen er smal
Forplejning
Efter målgang er der lidt forplejning.
Stævneleder: Troels Bent Hansen
Banelægger: Troels Bent Hansen
Banekontrol: Peter Reibert Hansen, Jørgen Nielsen, Bjarke Sucksdorf

