
FUTURE-ryttere og løb (2017) Holte Mountainbike Klub – HMTBK 

 

Information om løb  

- Hvilke løb kan man deltage i? 

- Hvordan melder man sig til løb? 

- Hvordan køber man Chip til brug for tidstagning? 

- Hvordan tegner man DCU-licens? 

 

Løb man kan deltage i 

DCU Ungdomscup (fokus på ungdom og introduktion for nye til at køre MTB løb) 

Facebook: DCU Ungdoms Cuppen - Sjælland 

Der er løbsserier i de enkelte landsdele. Vi deltager i den på Sjælland. 

På Sjælland er der 6 løb hen over sæsonnen. Man kan deltage i alle løb eller enkelte løb. 

 

MTB liga (højeste niveau i dansk MTB) – prøv DCU Ungdomscuppen før disse løb 

www.mtbliga.dk 

Der er 5 løb hen over sæssonnen. 2 på Sjælland og 3 i Jylland. 

For at deltage i hele løbsserien skal den enkelte rytter tegne DCU-licens  

Man kan deltage i et enkelt løb uden licens idet man kan købe endagslicens, som betales på dagen ved 

indskrivningen 

  

Danmarskmesterskab (højeste niveau i dansk MTB) 

Det er et enkelt løb som i 2017 afholdes i Herning for alle klasser. 

For at deltage skal den enkelte rytter tegne DCU-licens.  

 

MTB motionsløb på Sjælland (Fokus på voksne motionister,- unge kan deltage) 

www.hotcup.dk 

www.slushcup.dk 

 

Der findes en del andre MTB-løb. Alle MTB-løb kan ses i en oversigt på www.mtbkalender.dk 



 

 

Tilmelding 

Via løbets hjemmeside tilmelder man sig og klubnavnet oplyses som HMTBK 

 

 

Chip til tidstagning 

Man skal købe en chip til tidstagning som skal monteres på cyklen ved deltagelse i løb. 

Der benyttes samme chip til DCU ungdomscuppen, MTB liga og Danmarksmesterskabet.  

Chippen kan købes hos DCU (http://ny.cyklingdanmark.dk/medlem/licens/vejledning-chip.html) eller den 

kan købes ved tilmelding til løb. 

Husk at chippen skal købes og re-aktiveres (købes igen). Så sørg for at den er aktiv. 

 

Chip til løb kan være forskellige og det fremgår af det enkelte løb hvad der bruges. 

 

 

Licens hos DCU 

Bestil din licens i god tid (januar) inden sæsonnen hos DCU. 

www.cyklingdanmark.dk 

Din licens skal du have med og vise ved indskrivningen til licensløb (MTB Liga og Danmarksmesterskab) 

 

 


