IDRÆTSMEDDELELSE
MTBO Vintercup 2018/2019
6 afdelinger
Oktober - Marts
1. FusionSport MTBO vintercup styregruppe inviterer til MTBO Vintercup 2018/2019.
I år bliver der 6 afdelinger, og der er uden tvivl lagt op til spændende nye terræner.
2. Der er én klasse for alle, men der gives bonustid for alder og køn:
Et hold består af 2 deltagere. Hvert hold får ved starten 2 identiske kort udleveret
hvorpå der er markeret 15 poster. Holdet har nu 90 min til at finde så mange poster
som mulig og nå tilbage til mål, for hvert min man overskrider de 90 min får man
stafpoint.
Kan man ikke finde en makker er det selvfølgelig tilladt at køre solo, men man er ikke
med i den samlede konkurrence, da hvert hold max må have 2 løb som solo, for at
kunne tælle med i den samlede stilling.
Poterne har forskellig værdi fordelt således:
• Dobbeltcirkel: 6 point (2 stk.)
• Cirkel med firkant: 4 point (4 stk.)
• Cirkel 3 point (9 stk.)
Ved hver post er der et spørgsmål (aktuelt, almen viden, sport), som skal besvares,
hvert rigtigt svar giver 3 point.
I alt kan der scores 100 point
For at gøre konkurrencen mere fair gives der bonustid for alder og køn jf.
nedenstående regel.
• Alder: -18/50+ gives 5 min bonustid
• Alder: 60+ gives 10 min bonustid
• Alder 70+ gives 15 min bonustid
• Kvinder gives 10 min bonusstid
Der er kun én på holdet der kan få tid, (yngste/ældste eller kvindelig deltager)
Efter løbet er der mad, kaffe og kage buffet ”free off charge”, og masser af hygge.

-23. Programmet
Datoerne er som følgende sted er dog fortsat ukendt, men hold øje med hjemmesiden.
1. afdeling: 27. oktober - Fjellerad
2. afdeling: 17. november - Tårs
3. afdeling: 8. december – Rebild/Hobro
4. afdeling: 12. januar - Terndrup
5. afdeling: 9. februar - Gistrup
6. afdeling: 9. marts – Dronninglund
Første start går kl. 12.00, men der vil ca. 11.45 være vigtige informationer fra den enkelte
arrangør omhandlende hver enkelt afdeling.
1. AKIF stiller sædvanen tro hold og betaler startgebyr ved tilmelding til alle 6 løb,
dog max 10 hold efter først til mølle princippet.
Tilmelding SKAL ske til undertegnede ikke senere end d. 18. oktober, kl. 12.00
(middag), da denne skal ske samlet, tlf. 2967 8770 eller FIIN; TRR-3K4B samt internet;
TRR-3K4B@mil.dk
Følgende skal oplyses ved tilmelding:
- Navn
- CPR
- E-mail
- Adresse på én af deltagerne
Det kræver selvfølgelig medlemskab af AKIF for at kunne deltage i dette arrangement
under AKIF.
2. Transport til løbene sker for egen foranstaltning.
Har du yderligere spørgsmål så se på arrangørens hjemmeside www.vintercupnord.dk,
FusionSport MTB-O Vintercup 2018/2019 på Facebook eller kontakt undertegnet.
Kom og vær med til 6 super hyggelige dage, med cykling, orientering, mad, KAGE og social
hygge!!!
Johan MacLassen
AKIF MTB udvalg

