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NØVLING: Der 
skulle vælges rute, 
findes vej og besva-
res spørgsmål, da 
Aalborg Cykle-ring 
Motion i går i Nøv-
ling skød starten 
af til finalen i Craft 
MTB-O vintercup.
 Side 6-7

Ny cykelsport 
vinder frem



Af Niels Brauer
niels.brauer@nordjyske.dk

NØVLING: Yngste deltager var 12 og æld-
ste 67 og i øvrigt på samme hold, da 
Nøvling i går lagde et ligefrem for-
årsmildt landskab til finalen i Craft 
MTB-O vintercup ”Aalborgserien”. En 
kombination af mountainbike -løb, ori-
enteringsløb og konkurrence på parat-
viden.

På den afhængig af rutevalg mindst 
33 km lange rute skulle deltagerne fin-
de 15 poster og svare på spørgsmål så-
som: Hvor mange flyvninger har den 
netop pensionerede Rumfærge Disco-
very været på med svarmulighederne 
29, 39 og 49.

Rytterne skulle være retur ved mål-
stregen efter senest halvanden time, el-
lers vankede der minuspoint, og 
løbstilrettelægger Lasse Riis Jensen 
forventede forud for løbet, at højest et 
par af de skrappeste hold ville nå ud til 
alle 15 poster.

- Men det er jo ikke sikkert, de flest 
rigtige, tilføjede han

Yngste deltager var Anne Aarup-Jen-
sen, der for tredje gang havde lokket 
sin bedstefar ud i naturen på to hjul.

Sædvanligvis cykler hun traditionel 
mountainbike sammen med sin far, 
men med orienteringselementet i da-
gens løb havde hun brug bedstefarens 
erfaring som mangeårig orienterings-
løber.

Og hvordan var det så gået ved de to 
af i alt frie indledende løb, de havde 
deltaget i.

- Det praler vi ikke af, konstaterede 
67-årige Mogens Aarup-Jensen.

Jægere og orienteringsløbere
Det øvrige felt taget i betragtning hav-
de de to nu ikke til at skamme sig over 
en placering nede i rækken, idet ryttere 
med en hverdag som jægersoldater og 
militærfolk generelt, orienteringsløbe-
re og mountainbikere i god form fyldte 
godt op blandt de øvrige 78 deltagere.

Således var en af de få kvindelige del-
tagere, Mette Christensen, sikker på, at 
hun i makkeren Erik Hostrup havde lø-
bets mest suveræne stifinder.

Mountainbike er mest en herresport, men der var enkelte kvinder 
iblandt deltagerne i gårsdagens finale. Mette Christensen cyklede 
sammen med Erik Hostrup - løbets bedste til at orientere sig, un-
derstregede hun.

Craft MTB-O vintercup kombinerer kørsel på mountainbike med ev-
nen til at orientere sig og viden, og den kombination lokkede i går 
80 mennesker på tur i det kuperede himmerlandske landskab ved 
Nøvling.

Yngste og ældste deltager var på samme 
hold. Anne på 12 havde overtalt sin bedste-
far, Mogens Aarup-Jensen til at være med.

SPORT: 80 deltagere i inalen på det specielle cykelløb Craft MTB-O vintercup

Råstyrke, stedsans og  



- Erik er bedst til at finde vej af alle 
dem, der er her i dag, sådan er det bare, 
så det overlader jeg stort set til ham, 
forklarede Mette Christensen.

Og Erik Hostrup måtte selv erkende, 
at 45 år som orienteringsløber havde 
givet et en erfaring i at få kort og land-
skab til at passe sammen.

Med hensyn til de fysiske strabadser 
var Mette Christensen til gengæld klar 
til at yde sit.

Adrenalinsuset trækker
- Jeg kører mountainbike fire-fem gan-
ge om ugen, fortalte hun og begrunde-
de sit valg af sport med det adrenalin-
sus, der følger med den særlige cykel-
sport. Og så kommer jeg ud i skoven og 
får noget frisk luft, fortæller hun, der til 
daglig er lærer på Herningvejens Skole.

- Vi er begge skolelærere, i fysik og 
matematik, så vi klarer os også ret godt, 
hvad angår paratviden, tilføjede hun.

Sidste år blev det til en samlet 10 
plads, men forud for gårsdagens løb lå 
parret på en 15. plads.

- Konkurrencen er hårdere i år med  

flere skrappe deltagere, oplyste hun.
Lasse Riis Jensen kan da også fortæl-

le om støt stigende interesse for det 
specielle cykelløb.

Stor sport i Sønderjylland
- I Sønderjylland er det en stor sport, 
der har været fremme en del år, og for 
nogle år siden nåede det også til Skive, 
fortæller Lasse Riis Jensen, der efter at 
have kørt med i serien der, sidste år 
medvirkede til, at sporten også blev 
etableret i Aalborg-området.

  - Så det er ret nyt her i Nordjylland, 
men tilslutningen viser, at interessen er 
til stede, siger Lasse Riis Jensen, der 
forklarer det med, at traditionel 
mountainbike-kørsel i stigende grad 
har vundet indpas. 

Den solide tilslutning til vinterens 
konkurrence, der fandt sin afslutning i 
går, tilskriver han, at mange mountain-
bikere finder det ekstra spændende at 
kombinere mountainbiken med orien-
teringsløb, viden samt det at skulle 
fungere sammen med en makker. Alt 
imens pulsen er helt oppe og ringe.

NØVLING: De to hold med den høje-
ste score ved Craft MTB-O i Nøvling 
blev også de bedste samlet i de ialt 
fem løb.

Den samlede førsteplads satte da-
gens vinderhold bestående af Jør-
gen Schnack og Keld Lauridsen fra 
Cykling Nord sig således på, mens 
andenpladsen gik til Jan Møller og 
Rene Hansen fra Team Newline - 
JGKI.

Først på tredjepladsen var der 
forskellige hold på sejrsskamlen.

Finalens tredjeplads gik til parret 
Brian Nielsen og Jan Staunstrup fra 
Himmerland Motionscykelklub, 
mens Mads Christensen fra Vejga-
ard Cykelmotion tog sig af gårsda-
gens tredjeplads.

Sidstnævnte havde som en af de 
få valgt at køre uden makker.

Dagens vindere  
løb med det hele

   viden i fart på to hjul

I forhold til de indløbende løb bød finalen på flot forårsvejr og re-
lativt tørt underlag. Muligvis derfor nåede fire hold, hvilket var 
flere end ventet af løbets tilrettelægger, ud til samtlige 15 poster 
inden for de afmålte 90 minutter. Foto: Lars Pauli


