
 

RACE MANUAL 
Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge 2016 

 

 
AFHENTNING AF STARTNUMMER 
 
Vi anbefaler deltagere at afhente deres startnummer i god tid. De kan afhentes i 
nedenstående tidsrum: 
 

 
 
Torsdag d. 15/9: 15.00 – 17.30. Cyclingfreak.dk butik 
Fredag d. 16/9: 15 .00– 17.30. Cyclingfreak.dk butik 
 
Lørdag d.17/9: 12.00 – 17.00. Tangkrogen, Aarhus. 
Søndag d. 18/9: 09.00 – 10.45. Tangkrogen, Aarhus. 
 
Husk og fortæl alle jeres venner, der havde tænkt sig at købe startnummer på dagen, at det 
ikke kan lade sig gøre. Tilmelding lukker fredag den 16. september kl. 12.00. 
 

 
RESULTATER OG LIVE TRACKING 
 
Sportstiming står for tidtagningen. Der vil være 1 mellemtid lørdag og 2 søndag + en tid på 
startloopet. 
 
LIVE TRACKING 
Alle deltagere har mulighed for at benytte live tracking, så venner, fjender og familie kan følge 
med i jeres præstationer. Følg nedenstående instruktion til, hvordan du bliver live tracket. 
Trackeren kan først aktiveres umiddelbart før start.  
 

Torsdag/fredag: 
Cyclingfreak.dk butik, Grumstolsvej 6, 
8270 Højbjerg.  
 
Lørdag/søndag:  
Start/målområdet på Tangkrogen, Aarhus. 
 



HVORDAN BLIVER JEG TRACKET? 
1. Downloads APP'en "Aarhus Motion" fra Google Play eller App Store 
2. Vælg event; ”Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge” 
3. Vælg "rutekort/tracking" 
4. Vælg "Track mig" 
5. Start Tracking 
6. Indtast dit startnummer i feltet og tryk OK 
7. Bekræft at du er dig 

 

 
PROGRAM  
 
Lørdag den 17. september: 
12:00-17:00 Udlevering af startnummer / Tangkrogen (der kan også hentes til søndag) 
13.45 Alle klar i startbokse 
14:00 Start Gr. A 
14:05 Start Gr. B  
14:10 Start Gr. C 
14.15 Start Gr. D 
15:20 Første mountainbikere forventes i mål 
16:00 Præmieoverrækkelse 
17:15 Lodtrækningspræmier (vinderne skal være tilstede for at modtage præmie) 
17:30 Tak for i dag 
  
Søndag den 18. september: 
09:00-10:45 Udlevering af startnummer / Tangkrogen 
10.45 Alle klar i startbokse 
11:00 Start Gr. A 
11:05 Start Gr. B  
11:10 Start Gr. C 
11:15 Start Gr. D 
13:20 Første mountainbikere forventes i mål 
14:30 Præmieoverrækkelse 
16:30 Lodtrækningspræmier (vinderne skal være tilstede for at modtage præmie) 
17:00 Tak for i dag 

 
  



STARTEN 
 
Start og mål er op Tangkrogen i Aarhus. I start- og målområdet kan deltagerne tanke energi-
drik og få et gratis sidst tjek af cyklen, før start. 
 

Find Tangkrogen 
 
Når I ankommer til startområdet, skal I gøre følgende:  

1. Hvis I ankommer i bil - parkér bilen – eks. på parkeringsareal vist i nedenstående kort. 
2. Gå til start/målområdet på Tangkrogen 
3. Afhent dit startnummer (måske har du allerede afhentet dit startnummer) 
4. Montér startnummeret med medfølgende strips på dit styr, så nummeret er synligt 

forfra. 
5. Hvis du ønsker at få opbevaret en taske i garderoben, skal du sætte skrive dit navn på 

bagagesticker, sætte den på din bagage og aflevere den i garderoben. 
6. Nu kan du tanke op med energi-drik og få lavet et sidste tjek på din cykel af vores seje 

mekanikere.  
 

 
 

  



CUT OFF TIDER 
 
Ruten lukker ned efter følgende tidspunkter. Dette betyder, at hvis man ikke kan nå 
depoterne inden for nedenstående tidsrum, er man ude af løbet. Man er velkommen til at 
fortsætte, men det kan forventes at officials går fra deres poster og skilte tages ned. 
 
Nedenstående cut-off tider er beregnet ud fra, at deltagerne i sidste startgruppe kan køre 
med en gennemsnitsfart på 12.5 km/t og stadig være inde for tidsplanen. 
 
Lørdag 
Depot 1 – 11 km: 15.10 
Depot 2 – 24 km: 16.15 
 
Søndag 
Depot 1 – 18 km: 12.45 
Depot 2 – 33 km: 14.00 
Depot 3 – 43 km: 14.45 
Depot 4 – 53 km: 15.30 
 

 
VED UHELD 
 
Telefonnumre på beredskab og fejeblad fremgår af bagsiden på dit startnummer.  
I tilfælde af uheld på ruten, har vi et beredskab klar til at hjælpe:   

• Angiv sted evt. ved at sige, hvor mange km du har kørt på ruten, hvis du skal hentes. 
Derefter får du besked om at bevæge dig frem eller tilbage på ruten til større sti eller 
vej  

• Forvent ikke hjælp til at skifte slange mm.  
• Et fejeblad rekvireres hvis cyklen er totalskadet 

 
Samaritter: 93-98-82-00 
 
Fejeblad: 29-90-03-52 
 
 
 
 
 
 



RUTEN 
 
Vi er stolte af ruten til Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge. Den er et godt mix af 
små snoede singletracks, bakkede veje og gode tonser-stykker.  
 
Startloopet lørdag er 1 km på selve Tangkrogen 
Startloopet søndag er 6 km fordelt på skoven omkring Aarhus Stadion og Tangkrogen. 
 
Ruterne til lørdag og søndag offentliggøres torsdag den 15. september.  
 

 
Trafik og God-skov-stil til Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge 
 
Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge, afvikles som et motionscykelløb:  
 

§ Der køres efter færdselsreglerne, hvor ruten kører på vej. 
§ Tag hensyn til skovens øvrige gæster – brems og giv lyd når i passerer andre 

skovbrugere. 
§ Smid kun affald i affalds-zonerne. Smid IKKE affald i naturen.  
§ Særligt til alle lokal-kendte; HUSK vi har ændret ruten mange steder ift. det almindelige 

spor, så følg afmærkning og ikke din sædvanlige rute J 
 

 

AFMÆRKNING - skiltning 
 
Ruten til Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge er markeret og skiltet meget 
tydeligt. Deltagerne skal være opmærksomme på nedenstående materiel, der bruges til 
markering: 
 

• Sorte pile på gul baggrund markerer et sving 
• Orange flag markerer ruten 
• Minebånd på jorden markerer spor, der IKKE køres på. 

 

 



VÆSKEDEPOT 

Lørdag er der væskedepot ved km 11 og km 24.  

På depoterne er der: 

§ vand 
§ SIS energidrik 
§ bananer 
§ Müslibarer 

 
Søndag er der væskedepot ved km 18, km 33, km 43, km 53 

På depoterne er der: 

§ vand 
§ SIS energidrik 
§ bananer 
§ Müslibarer 

 

OM ARRANGØREN 

Aarhus Motion skaber begivenheder, der sætter gang i benene. Vi står bag flere velkendte 
motionsarrangementer i Aarhus; herunder DHL Stafetten, BESTSELLER Aarhus City 
Halvmarathon, Highland Mountainbike Challenge og Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike 
Challenge.  

Aarhus Motion sender hvert år 85.000 danskere ud at løbe, gå eller cykle og sender samtidig 
over 3 mio. kr efter Østjyske idrætsforeninger.  

 

 


