
                                                                                                                

IDRÆTSMEDDELELSE

1. GENERELT
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) inviterer til Forbundsmesterskaberne i MTB ved 
Oksbøl-lejren og Bordrup Plantage. DMI MTB udgør sammen med Cross Country og 
Biathlon Orientering, Region syd/vest DMI 100 års jubilæumsstævne 17.-19. april. 

2. KONKURRENCER
Tirsdag d. 17. april.
MTB Challenge gennemføres som street-race i Oksbøl-lejeren med lidt sjove udfordringer 
under vejs – løbet gennemføres som en 2-mandsstafet m/k.

Onsdag d. 18. april.
FM 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.

Køretid
Herre A (forbundsmester)

� Ingen aldersbegrænsning
90 min

Herre B

� Ingen aldersbegrænsning men må ikke have været i top-3 i de to foregående år.
75 min

Old Boys/H40

� Skal min. være fyldt 40 år pr. 31. december 2018
90 min

Veteran/H50

� Skal min. være fyldt 50 år pr. 31. december 2018
75 min

SuperVeteran/H60

� Skal min. være fyldt 60 år pr. 31. december 2018
75 min

Dame A (forbundsmester)
� Ingen aldersbegrænsning

75 min

Dame Veteran/D50 
� Skal min. være fyldt 50 år pr. 31. december 2018

75 min

Hold konkurrencen:
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17.-18. april 2018



- 2 -
� AKIF´s to bedste i hver klasse udgør hold 1, de næste to ryttere hold 2, osv.
� Herre A og Old Boys/H40 har holdkonkurrence sammen.

3. UDSTYR
� Der må kun anvendes MTB med hjulstørrelse mellem 26” og 29”. 
� Man skal bruge godkendt cykelhjelm og MTB (i forsvarlig stand, specielt bremser).

4. TILMELDING
Du skal være medlem af AKIF. Kontrol på lønsedlen: Kontingent DMI - 18,59 kr.

Tilmelding til:
TRR-3K4B@MIL.DK
Tilmelding senest d. 9. april 2018
Angiv ønsket løbsklasse, behov for overnatning, egen eller militær transport samt 
deltagelse i kammeratskabsaften.

5. INDKVARTERING
Deltager man flere dage bliver man indkvarteret i Oksbøl-lejren.

6. TRANSPORT
Militær eller egen bil.

7. YDELSER
Hvis man kører frem og tilbage samme dag er der ingen ydelser.
Har deltagerne en overnatning (eller flere), ydes kostgodtgørelse. 
Rejse oprettes via eget KDOKT. Ordrenummer tilgår ved tilmelding.
HBU er ikke ydelsesberettiget – men vi håber på god deltagelse.

8. KAMMERATSKABSAFTEN
Onsdag d. 18. april om aftenen afholdes der kammeratskabsaften i Oksbøl-lejren.
AKIF betaler deltagelsen i kammeratskabsaftenen.

9. KOMBINER MED BIATHLON ORIENTERING OG CROSS COUNTRY
Skulle man have lyst til at prøve kræfter med mere end MTBO, så er der rig mulighed:
� Tirsdag d. 17. april: muligt at løbe Biathlon Orientering sprintkonkurrence ved middags 

tid og MTB Challenge om aftenen.
� Torsdag d. 19. april: Ingen MTB, men mulighed for at deltage i enten Biathlon 

Orientering stafet eller Cross Country.

Johan MacLassen
AKIF MTB udvalg

IM kan nedtages d. 10. april 2018




