
1 
 

Dansk Downhill Cup 2022 – #1 Mols Bjerge 
 
Velkommen til første afdeling Dansk DH cup i Mols Bjerge. Årets smukkeste afdeling. Efter et lille 
skovstykke, åbner sporet op til en fantastisk udsigt, som gør løbet unikt for både deltager og tilskuer. Banen 
er meget åben og giver mulighed for at køre stærkt. Mols byder på 3 roadgaps, som man kan prøve kræfter 
med hvis man tør. 
 
Vi opholder os i naturområder, så alle smider deres skrald i skraldespande eller tager det med hjem. Hjælp 
genre til, hvis i ser noget som andre har smidt. Betingelserne for at vi får lov at anvende disse områder, er 
at vi også efterlader dem uden spor af aktivitet. 
 
Læs venligst nedenstående information og regler. 
 

Oversigtskort 
Se bilag næste side 

Parkering 
Parkering ifølge oversigtskort! 
Der kan parkeres ved ”trekanten” til adgangsvejen. 
Kun parkering i højre side op ad stien. Parkeringen 
på Toggerbovej og ved toppen af adgangsvejen 
(ved lågen) er forbudt.  

Adresse:  
Toggerbovej 3, 8420 Knebel 
Maps 

Tilmelding 
Sker på www.dhcup.dk/tilmelding. 

Program 
Programmet for weekenden lyder således, 
Lørdag: 
Kl. 10:00 - Start på officiel træning og indskrivning 
Kl. 16:00 - Slut på officiel træning  
 
Søndag: 
Kl. 09:00 - Start på officiel træning og indskrivning 
Kl. 10:45 - Træning på spor 1 (spor 2 lukker) 
Kl. 11:00 - Indskrivning lukker 
Kl. 11:45 - Ryttermøde 
Kl. 12:00 - Ræs på sport 1 
(tider herefter kan variere) 
Kl. 13:30 - Træning på spor 2 (spor 1 lukker) 
Kl. 14:30 - Ræs på spor 2 
Kl. 16:00 - Oprydning 
Kl. 16.30 - Medaljeoverrækkelse og lodtrækning 
Kl. 17:00 - Tak for weekenden og kom godt hjem 

Toiletfaciliteter 
Der vil være toiletfaciliteter på pladsen 

Bad og omklædning 
Der findes ikke mulighed for bad ved sporet. 
Omklædning foretages a la naturel. 

Forplejning 
Der vil ikke være forplejning. 

Deltagelse og regler 
Deltagelse sker på eget ansvar og i øvrigt 
jævnfør Dansk DH cups retningslinjer. 
Deltagelse med CE-mærket fullface hjelm er et 
minimumskrav og derudover anbefales 
rygskjold og knæbeskyttere på det kraftigste. 
Læs regler for deltagelse på vores hjemmeside 
under www.dhcup.dk/regler/ 

Kontaktoplysninger 
Arrangør: 
Mikkel Hollensen: 25 74 36 01 
Daniel Kristensen: 22 47 89 77 
 
Lodsejer: 
Naturstyrelsen 
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