
IDRÆTSMEDDELELSE

1. GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) inviterer til Forbundsmesterskaberne i MTB. Stævnet 
finder sted d. 26. oktober i Stensbæk Plantage med Flyvestation Skrydstrup (IFS) som 
arrangør.

2. KONKURRENCER
Forbundsmesterskabet gennemføres over en dag. Løbet gennemføres i stil med XCO 
(Cross Country Olympic), respektive klasser kører antal min. herunder + omgangen 
færdig. Ruten vil være ca. 4-6 km lang, kuperet, men kan køres af alle.
Der er samlet start i respektive klasser.

Køretid
Herre A (HA) (forbundsmester)

• Ingen aldersbegrænsning
90 min

Herre B (HB)
• Ingen aldersbegrænsning

75 min

Old Boys (OB)

• Skal min. være fyldt 40 år pr. 31. december 2016
75 min

Veteran (VET)

• Skal min. være fyldt 50 år pr. 31. december 2016
75 min

Super veteran (SVET)

• Skal min. være fyldt 60 år pr. 31. december 2016
75 min

Kvinder (forbundsmester)
• Ingen aldersbegrænsning

75 min

Old Girls/D40 (forsøgsklasse) 
• Skal min. være fyldt 40 år pr. 31. december 2016

75 min

Sideløbende med den individuelle konkurrence afvikles der en holdkonkurrence, 
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.
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• 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.
• Præmisser for holdkonkurrencen vil fremgå af slutinstruktionen.

3. PROGRAM
Tidsplan.
Torsdag d. 26. oktober
 0700 Afgang Aalborg kaserner.

1030 Ruten er afmærket og der kan trænes på den.
1030-1130 Registrering
1140 Instruktion
1200-1205 Start i respektive klasser
1400 Alle i mål (forventelig)
1430 Præmieceremoni og afslutning
1500 Afgang mod Aalborg
1800 Ankomst Aalborg Kaserner

Tidsplanen er tentativ og kan ændres afhængig af antal deltagere.
Endelig tidsplan vil fremgå af stævneprogrammet.

4. TILMELDING
I er selv ansvarlige for at tilmelde jer på
http://my3.racerusults.com/68521/?lang=dk
Husk medlemskab af AKIF er nødvendigt.

Tilmeldingen lukker endenligt d. 23. oktober 2017 kl. 22.00

På ovenstående side kan i også se øvrige tilmeldte og efter løbet kan i se resultater.

5. TRANSPORT
Der vil blive arrangeret fælles transport til og fra stævnet, jf. ovestående program, ønsker 
man at deltage i den fælles transport skal man sende en mail til TRR-3K4B (TRR-
3K4B@FIIN.DK)

6. SLUTINSTRUKS
Slutinstruks vil blive offentliggjort på DMIs hjemmeside www.DMIF.dk senest tirsdag d. 24. 
oktober 2017, den vil ligeledes blive tilgængelig på tilmeldingssiden.

Johan MacLassen
AKIF MTB udvalg


