
	  
	  
Velkommen	  til	  Geopark	  MTB	  Grand	  Prix	  powered	  by	  Spar	  Nord	  
	  
I	  denne	  deltagerguide	  får	  du	  alle	  nødvendige	  informationer	  til	  et	  sikkert,	  hyggeligt	  og	  
udfordrende	  løb	  søndag	  d.	  16.	  oktober.	  
	  
Indhold:	  

-‐ Praktisk	  information	  
-‐ Program	  
-‐ Rute	  og	  sikkerhedsforanstaltninger	  

	  
Stævneplads:	   P-‐pladsen	  på	  Højbjergvej	  29,	  4540	  Fårevejle	  
	  
Toiletter:	   	   2	  offenlige	  toiletter	  ved	  stævnepladsen	  
	  
Garderobe:	  	   Vi	  kan	  opbevare	  tasker	  (på	  eget	  ansvar)	  
	  
Bad/omklædning:	   Hop	  i	  havet�J 
 
Forplejning:	   Der	  er	  IKKE	  depoter	  på	  ruten	  –	  så	  husk	  nok	  at	  drikke	  
	  

Der	  vil	  være	  energidrik	  og	  frugt	  før	  og	  efter	  løbet.	  
	  
Spar	  Nord	  Holbæk	  og	  SuperBrugsen	  Asnæs	  byder	  på	  en	  sandwich	  
efter	  løbet	  og	  desuden	  forkæler	  vi	  jer	  med	  masser	  af	  kage	  og	  én	  
øl/vand.	  
	  	  

Program:	   	   Kl.	  09.30:	   Nummerudlevering	  
Kl.	  11.00:	   Start	  for	  ryttere	  der	  skal	  køre	  2	  omgange	  
Kl.	  11.10:	   Start	  for	  ryttere	  der	  skal	  køre	  1	  omgang	  	  

	  
Præmieroverrækkelser	  for	  alle	  efter	  at	  deltagerne	  for	  2	  omgange	  er	  
kommet	  i	  mål	  –	  formentligt	  senest	  kl	  14.	  

	  
Parkering:	  	  
	  
Der	  er	  desværre	  stærkt	  begrænset	  antal	  P-‐pladser	  i	  startområdet.	  
Ulovlig	  parkering	  på	  vejene	  i	  sommerhusområdet	  indebærer,	  at	  jeres	  biler	  bliver	  fjernet	  -‐	  så	  
undgå	  venligst	  ”uheldige”	  parkeringer.	  
	  
Vi	  anbefaler	  kraftigt,	  at	  man	  parkerer	  på	  den	  store	  P-‐plads	  ved	  Vindekilde	  Strandvej	  /	  ved	  
Vraget.	  	  
Herfra	  er	  der	  ca.	  4	  km	  til	  starten	  i	  Ordrup	  (Højbjergvej	  29,	  4540	  Fårevejle),	  hvor	  vi	  kan	  
opbevare	  jeres	  tasker	  og	  ekstra	  tøj.	  



	  
Der	  er	  enkelte	  P-‐pladser	  ved	  start	  og	  ligeledes	  er	  der	  en	  mindre	  P-‐plads	  mellem	  Højdevej	  og	  
Næsvej	  (Ordrup).	  
	  
Ruten:	  
	  
Beklager	  forsinkelsen	  med	  denne	  informationsskrivelse,	  men	  vi	  har	  haft	  lidt	  udfordringer	  
med	  den	  del	  af	  ruten	  der	  ligger	  uden	  for	  skoven,	  hvilket	  nu	  er	  kommet	  helt	  på	  plads	  –	  og	  vi	  
glæder	  os	  til	  at	  byde	  Jer	  alle	  velkommen	  J.	  	  
	  
Starten	  finder	  sted	  fra	  grusparkeringen	  på	  Højbjergvej,	  og	  via	  Højbjergvej/Ordrupvej	  kommer	  
I	  ud	  på	  Vindekilde	  Strandvej.	  Herfra	  er	  der	  ca.	  1,5	  km	  kørsel	  på	  asfalt,	  hvorefter	  et	  
venstresving	  leder	  Jer	  ind	  i	  skoven,	  hvor	  en	  solid	  stigning	  på	  godt	  350	  meter	  starter.	  	  
Den	  fører	  Jer	  op	  til	  Åsvej,	  hvor	  der	  svinges	  til	  venstre	  og	  ned	  mod	  Vindekilde	  Strandvej	  –	  ca.	  
400	  m	  ned	  til	  det	  legendariske	  Kårup	  MTB-‐Spor.	  	  
	  
Herfra	  får	  I	  HELE	  MTB	  SPORET	  …	  både	  det	  blå,	  det	  røde	  og	  det	  sorte	  
	  
Det	  er	  et	  ”natur-‐spor”	  –	  dvs.	  ingen	  kunstige	  hop,	  gaps	  eller	  rockgardens,	  men	  derfor	  er	  det	  
ikke	  et	  kedeligt	  spor	  –	  tværtimod.	  Den	  sorte	  del	  byder	  på	  nogle	  ”spændende”	  stigninger	  og	  
ikke	  farlige	  sektioner.	  Sporet	  er	  kendetegnet	  ved	  stor	  variation	  med	  vekslende	  op-‐	  og	  
nedkørsler	  og	  med	  et	  fantastisk	  flow	  –	  GLÆD	  JER.	  
	  
Efter	  rundturen	  på	  MTB-‐Sporet	  kommer	  I	  tilbage	  til	  Vindekilde	  Strandvej,	  hvorfra	  der	  køres	  
tilbage	  til	  start/mål	  	  af	  samme	  vej	  som	  I	  kørte	  ud.	  	  
	  
På	  alle	  farlige	  passager	  er	  der	  naturligvis	  trafikregulering	  med	  uddannede	  trafikofficials,	  og	  vi	  
har	  også	  et	  par	  BMW	  Marshals	  med,	  samt	  de	  uundværlige	  flagposter	  fra	  Geopark	  Bjerg	  Grand	  
Prix.	  
	  
Link	  til	  ruten:	  https://www.strava.com/routes/3015678888118738570	  	  
	  
Fakta	  om	  ruten:	  
	  
Længde:	  	   	   21	  km	  
Højdemeter:	  	   409	  hm	  	  
Asfalt:	   	   ca.	  5km	  
Grusveje/skovstier:	   ca.	  1	  km	  
Singletrack:	   	   ca.	  15	  km	  
	   Heraf:	  	   	  
	   Sort	  spor:	  	   2.9	  km	  
	   Rødt	  spor:	  	   5.9	  km	  
	   Blåt	  spor:	  	   6.2	  km	  

	   	  
	  
	  
	  



	  
	  
VIGTIGT	  –	  SIKKERHED:	  
	  
DER	  KØRES	  EFTER	  FÆRDSELSLOVEN	  og	  derfor	  også	  på	  eget	  ansvar	  –	  så	  I	  skal	  holde	  til	  højre	  
på	  asfalten	  og	  biler	  skal	  kunne	  passere	  uhindret.	  
	  
Flere	  steder	  hvor	  I	  krydser	  sporene	  i	  skoven	  (se	  kortet),	  vil	  der	  være	  opsat	  bomme,	  som	  IKKE	  
kan	  passeres	  på	  cykel.	  Det	  er	  alene	  en	  sikkerhedsforanstaltning	  og	  der	  vil	  være	  opsat	  skilte,	  
som	  adviserer	  i	  god	  tid.	  	  	  
Efter	  passage	  af	  bommene	  skal	  I	  udvise	  stor	  opmærksomhed,	  da	  der	  kan	  komme	  ryttere	  i	  høj	  
fart	  forbi	  passagen.	  
	  

	  
Kontakter:	  
	  
Arrangør:	  Ole	  Egeblad	   	   21130075	  
	  
Afvikler:	  Alan	  Lange	   	   20332821	  
	  
Sikkerhedschef:	  Bo	  Belhage	   20332614	  

BOM$


