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Adresse Frederikshavnsvej 81, 9800 Hjørring

HJØRRING: Onsdag aften skete der et trafikuheld i Hjør-
ring, da en lastbil kørte ud på Frederikshavnsvej fra Øster 
Thirupvej. En bil, der kom kørende mod Hjørring ad Fre-
derikshavnsvej, forsøgte at undvige lastbilen og endte i 
en jordvold ved vejen. En kvindelig passager i bilen blev 
kørt til tjek på sygehuset efterfølgende.

POLITI HJØRRING

Bil kørte ind i jordvold

SØNDERSKOV/BINDSLEV: Onsdag i tidsrummet mellem klok-
ken syv og 13.45 har der været indbrud i en villa på Søn-
derskovvej i Sønderskov. Et vindue er blevet brudt op, 
hvorefter der er blevet stjålet en iPod, smykker og to bær-
bare computere af mærket Acer. Der har også været ind-
brud i en villa på Sdr. Bindslevvej i Bindslev. Det er uvist, 
hvordan tyven er kommet ind, men der er stjålet smykker 
og et mindre kontantbeløb. Dette indbrud er sket i tids-
rummet fra mandag klokken 20 til tirsdag klokken 9.30.

Smykker stjålet ved to indbrud

ASAA: En kvinde blev onsdag klokken 10.30 udsat for blu-
færdighedskrænkelse af en blotter lige vest for Asaa ved 
byskiltet. Kvinden kørte fra motorvejsafkørslen ved Hjal-
lerup via Dronninglund til Asaa, og tre gange inden epi-
soden ved Asaa blev hun overhalet af manden, der kørte i 
en mørkeblå VW Polo. 

Bilen var 10-15 år gammel, og havde et særligt kende-
tegn. På bilens bagsmæk var der nemlig - ved siden af Po-
lo-mærket - påklistret ”GOLF” med 6-7 centimeter store 
bogstaver. 

Første gang kvinden blev opmærksom på manden var 
efter motorvejsafkørslen ved Hjallerup, hvor han overha-
ler hende. Han holdt ind på rastepladsen inden rund-
kørslen til Dronninglund. 

På omfartsvejen ved Dronninglund overhalede han 
igen kvinden og holdt ind lidt længere fremme. Han fulg-
te efter kvinden ud på Asaavej mod Asaa, og her blev hun 
overhalet tredje gang af den mørkeblå Polo. Føreren 
holdt igen ind til siden længere fremme på vejen, stod ud 
af bilen og vendte ryggen til. Idet kvinden kørte forbi, 
vendte han sig om, trak han sit lem frem og udførte det 
der populært kaldes propellen. 

Manden beskrives som mellem 30 og 40 år. Han har 
sort viltert hår og er cirka 180-185 centimeter høj. Han 
bar en mørk blå vindjakke og blå bukser. Han virkede 
ifølge vidnet usoigneret. Politiet vil gerne høre fra man-
den eller fra folk, der måtte genkende bilen eller manden 
efter beskrivelsen.

ASAA: 3000 liter olie er stjålet fra en nedgravet olietank i 
Skippergade 30 i Asaa. Olien tilhørte Asaa Kirke. Tyveriet 
er sket mellem tirsdag klokken 15.30 og onsdag klokken 
10.

HJALLERUP: Politiet har fået anmeldelse om identitetstyve-
ri. Den forurettede er et firma på Himmerigsvej 3 ved 
Hjallerup. Tyveriet er sket 18. oktober klokken 12.30. En 
ukendt gerningsmand har på det tidspunkt bestilt og be-
talt en plastikkøler og diverse køkkenudstyr til en samlet 
værdi af 6063 kroner. Gerningsmanden har inden købet 
sikret sig de rette kort- og personoplysninger, som gav 
adgang til købet. 

POLITI BRØNDERSLEV

Blotter lavede ”propellen”

TUEN: Vendsyssel Gildet har 
fredag 1. november årsfest i 
Tuen Forsamlingshus.

Poul Erik Jensen fra Øster 
Brønderslev står for den mu-

sikalske underholdning bå-
de under middagen og sene-
re til dansen. 

- Der er optræden på 
”Brættet”. Alle kan under-

holde med en historie, en 
fortælling eller en hilsen, 
fortæller formanden, Ole 
Nørgaard, Brønderslev. 

Der serveres kyllingesalat, 

steg, stegt som vildt samt is, 
kage og frugt. 

Medlemmer må tage gæ-
ster med til årsfesten. Der 
skal ske tilmelding.

Vendsyssel Gildet fester

Af Thomas Nielsen
thomas.nielsen@nordjyske.dk

HJØRRING: En specialpatrulje 
fra Nordjyllands Politi aflag-
de visit på en adresse i Hjør-

ring onsdag aften ved 20-ti-
den. Her traf de beboeren 
hjemme - en 23-årig mand - 
og han havde alt andet end 
rent mel i posen.

På adressen fandt politiet 

således fem gram hash, syv 
gram skunk, 60 af de såkald-
te LSD-frimærker, et gram 
MDNA (designerdrug), fem 
ecstasy-piller og intet min-
dre end 228 svampe med 

euforiserende virkning. Den 
23-årige er blevet sigtet for 
at være i besiddelse af de 
euforiserende stoffer med 
henblik på videresalg.

Fandt 228 svampe hos 23-årig

DRONNINGLUND: Danskerne 
er vilde med at køre på 
mountainbike og oriente-
ringsløb på den terrænkø-
rende cykel er også blevet 
populært. På søndag indle-
des sæsonens newline 
MTBO Vintercup med afvik-
ling af 1. afdeling fra Dron-
ninglund Cymnasium og 
med Cycling Nord som ar-
rangør. 

I perioden fra oktober til 
marts holdes seks afdelinger 
af newline MTBO Vintercup, 
arrangeret af seks forskelli-
ge klubber/foreninger fra 
seks forskellige steder i det 
Nordjyske.

- Det er femte år, serien af-
vikles i det nordjyske og fra 
en start med ca. 20 hold pr. 
afdeling har det udviklet sig 
til mellem 70 og 90 delta-
gende to mandshold. Ja, må-
ske endda endnu flere den-
ne sæson, udtaler Henrik 
Vinther fra Aalborg Cykel 
Ring Motion og arrange-
ments-gruppen, idet der her 
nogle dage før den første af-
deling løber af stablen alle-
rede er 70 tilmeldte hold. 

- Gennem årene har der 
været enkelte udskiftninger i 
arrangørkredsen, men den-
ne sæsons afdelinger afvik-
les af Cycling Nord i Dron-

ninglund, Jægerkorpsets 
Idrætsforening i Tranum, 
Aalborg Cykelring Motion 
fra Aalborg kaserner, Aal-
borg Sportshøjskole i Aal-
borg vest og sydvest, Tern-
drup Cykelklub i Terndrup 
og Vejgård Cykelmotion i 
Aalborg syd og sydøst.

Deltagerne skal i to-mands 
hold på 90 minutter, ud fra 
et udleveret kort, finde så 
mange som muligt af 15 po-
ster. For at det ikke skal være 
farten og orienteringsevner-
ne alene der afgør konkur-
rencen, er der på hver post 
angivet et spørgsmål som 
deltagerne ud fra 3 svarmu-
ligheder skal besvare. Antal-
let af fundne poster og kor-
rekte svar giver tilsammen 
en point sum, hvor det hold 
med den højeste sum vinder. 
De hurtigste hold når at cyk-
le mellem 30 og 35 km på de 
90 minutter løbet varer, og 
kun få hold når alle poster 
indenfor tiden.

- I sidste sæson var yngste 
deltager 13 år og ældste 73 
og de dyster i én stor samlet 
klasse på nogenlunde lige 
vilkår. Ment på den måde, at 
hvert enkelt hold, afhængig 
af alder og køn, tildeles et 
antal tillægsminutter, der 
nogenlunde udjævner for-

skellene. F.eks. vil et hold 
med en kvinde på mellem 50 
og 60 år blive tildelt ekstra 
15 minutter, udover de 90 
minutter, til at finde så man-
ge poster som muligt. Cykel-
teknisk er det ikke særlig 
svært at deltage, da løbet 
udelukkende foregår på 
større veje og stier, noget 
som mange af deltagerne er 
tilfredse med, udtaler Jan 
Møller fra Jægerkorpsets 
Idrætsforening,, som udover 
at være med i arrangements-
gruppen, selv laver den ene 
afdeling og deltager i de fem 

øvrige afdelinger. Så godt at 
han med sin makker Rene 
Hansen faktisk vandt sidste 
sæsons newline MTBO Vin-
tercup.

MTBO Vintercup dyrkes 
flere steder i Danmark og 
primært af cykelryttere, og i 
mindre grad af orienterings-
løbere og personer fra ad-
venture miljøet. Det er mest 
udbredt i Syd- og Sønderjyl-
land, hvor over 220 hold er 
forhåndstilmeldt til alle fem 
afdelinger, som afvikles fra 
første søndag i november.

Cykeltur i bakker
MOUNTAINBIKELØB: Området ved Dronninglund hjemsted for vintercup

Så gælder det om at få pumpet mountainbiken. Privatfoto

 » Fra en start med ca. 20 hold pr. afdeling 
har det udviklet sig til mellem 70 og 90 del-
tagende to mandshold.
HENRIK VINTHER, Aalborg Cykel Ring Motion


