
Afsted på mountainbike og med kortet på styret til at finde vej på 
ruten i og omkring Dronninglund. Foto: Kurt Bering

DRONNINGLUND: Kombinationen af cykling, orienteringsløb 
og paratviden blev udlevet af 107 par, da første afdeling af 
MTBO Vintercup blev afviklet i og omkring Dronninglund 
med Cykling Nord som arrangør.

Det er femte sæson, der afvikles den specielle form for cy-
kelsport, som rigtig mange landevejsryttere tager til sig i 
vinterhalvåret. Ruten på omkring 37 kilometer indeholdt 
15 poster, hvor deltagerne også skulle mønstre paratviden 
for at klare en stribe spørgsmål.
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Henrik Vinther giver luft til sin 
cykelmakker Jens Christian An-
dersen. Foto: Kurt Bering

DRONNINGLUND: 107 par med 
en fælles interesse for cyk-
ling og orienteringsløb 
kæmpede sig søndag efter-
middag vej rundt i og om-
kring Dronninglund.

Der var tale om første af-
deling ud af seks i MTBO 
Vintercup, hvor de glade 
amatører blev udsat for en 
kombination af at køre 
mountainbike, finde vej på 
et kort og have paratviden 
til en stribe spørgsmål ved 
de 15 poster.

Der var plads til ryttere af 
begge køn i alle aldre, og der 
blev både konkurreret og 
grinet på den omkring 37 ki-
lometer lange rute med start 
og mål på Dronninglund 
Gymnasium.

På vej 
med kort 
og cykel

 Side 3



Mandag 28. oktober 2013 NORDJYSKE Stiftstidende Vendsyssel 3 .
.
.

Af Jens Ole Pedersen
jens.ole.pedersen@nordjyske.dk

DRONNINGLUND: Der skal me-
re end en omgang efterårs-
regn og lidt nordjysk blæst 
til at stoppe en flok entusia-
stiske cykelryttere.

Søndag valgte 214 at 
trampe i pedalerne i og om-
kring Dronninglund til årets 
første afdeling MTBO Vin-
tercup, hvor det var nødven-
digt både at være i stand til 
at styre sin mountainbike, at 
orientere sig og finde udsat-
te poster samt på stående 
fod at svare på spørgsmål.

De glade motionister blev 
sendt afsted to og to fra mid-
dagstid ved Dronninglund 
Gymnasium med Cykling 
Nord som arrangør, og så gik 
det ellers op og ned på ruten, 
der foregik over en stræk-
ning på omkring 37 km.

- Det er femte sæson, vi af-
vikler MTBO Vintercup, ef-
ter at vi var nogle stykker, 
der fik smagen for netop den 
form for cykelløb i Skive, 
fortæller Henrik Vinther, 
der er med i arrangements-
gruppen, og som sammen 
med sin makker fra Aalborg 
Cykle-Ring Motion, Jens 
Christian Andersen, spang 
på sadlen og deltog.

- Første gang i 2009 havde 
vi 20-25 hold med men har 
også været oppe på 90 delta-
gende hold og denne gang 
altså 107 hold, og mens lan-
devejen trækker i os cykel-
ryttere om sommeren, er det 
rigtig godt med kombinatio-
nen af mountainbike og ori-
entering i vinterhalvåret.

Hen over vinteren skal der 
afvikles seks afdelinger 
rundt omkring i Nordjyl-
land, og der er plads til alle 
aldre og begge køn.

Hurtighed og paratviden
To mands holdene havde 90 
minutter til ud fra et udleve-
ret kort at finde så mange 
som muligt af de 15 udsatte 
poster, og for at ikke kun far-
ten og orienteringsevnerne 
alene blev afgørende for 
konkurrencen, skulle der 
ved hver post besvares et 
spørgsmål.

Gamle og unge dyster på 
lige vilkår i MTBO Vinter-
cup, hvor holdene tildeles 
tillægsminutter afhængig af 
alder og køn.

- Cykelteknisk er det ikke 
særlig svært at deltage, da 
løbet udelukkende foregår 
på større veje og stier, noget 
som mange af deltagerne er 

tilfredse med, siger Jan Møl-
ler fra Jægerkorpsets Idræts-
forening. Han er med til at 
arrangere næste afdeling i 
Tranum, men i søndagens 
omgang i Dronninglund for-
søgte han sammen med sin 
makker, René Hansen, at 

gentage sidste års bedrift, 
hvor parret blev samlet vin-
der.

- I den kommende afdeling 
i Tranum må min makker 
køre alene, men det kan og-
så lade sig gøre, forklarede 
Jan Møller kort inden løbet i 

Dronninglund blev sat i 
gang.

- Vi kører for at vinde, men 
samtidig er vi glade motioni-
ster, så selvfølgelig er der 
rigtig meget socialt i det og-
så. 

Kombinationen af moun-

tainbike, orientering og 
spørgsmål tiltaler også 
63-årige Jens Christian An-
dersen, der fortæller, at han 
og makkeren, Henrik Vin-
ther på 51 år, går under nav-
net Krak og Gyldendal.

- Henrik er god til at finde 
vej, mens jeg kan svare på 
spørgsmål, griner den ruti-
nerede rytter, inden han be-
giver sig ud i regnvejret.

Blandt de helt grønne in-
denfor sporten deltog det lo-
kale Dronninglundpar, Jette 
Kornum og Kim Kristensen, 

og end ikke en silende regn 
kunne holde dem fra debu-
ten.

Glade motionister på cykel
SOCIALSPORT: Kombinationen af mountainbike, orientering og paratviden for tomandshold tiltaler Here og Here

Mette Christensen og Katrine Wiisgaard gør sig klar inden deres start som par nummer to i første afdeling af MTBO Vintercup, der søndag blev indledt og afsluttet ved Dron-
ninglund Gymnasium. Foto: Kurt Bering

Starten er gået på MBTO Vintercup, og de første par er sendt afsted på den omkring 37 km. lange rute 
i og omkring Dronninglund. 

Jette Kornum fra Dronninglund tjekker ind til sit første MBTO-løb. 
Ved bordet Henrik Schnack og Bente Pedersen. 

» Første gang i 2009 
havde vi 20-25 

hold med men har og-
så været oppe på 90 
deltagende hold og 
denne gang altså 107.
HENRIK VINTHER, Aalborg-Cykle-Ring

107 par deltog i sæso-
nens første afdeling 
af MBTO Vintercup i 
Dronninglund.


