
44 km MTB rute i 
Grindsted –  
lørdag den 6. maj 2017 
Sydbank Stjerne Tour De Grindsted byder 
velkommen til en udfordrende dag på MTB!  
 

Ruten køres i afvekslende terræn på asfalt, grusstier og veje, skov, mark og 
singletrack. Niveauet ligger lige over nybegynder; mest pga. længde og evt. 
fedtede veje. Der er et par passager i Grene Sande, som er en del af sporet, 
og som bliver "repareret" for mudder inden løbet. 

Turen går nordpå gennem Grindsted plantage via ”Den skæve bane” og 
retur mod Utoft plantage. 
Herfra køres via Løvlund mod Gyttegård plantage. Området byder på nogle 
få moderate stigninger. Herefter går turen hjemover i fladt terræn gennem 
Utoft og Frodeslund plantage. Enhver med lidt træning og en god cykel kan 
deltage. 

Turen indeholder skiltning på ruten, tidtagning, diplomer, massage, varm 
mad og sidst men ikke mindst en forhåbentlig rigtig god cykeloplevelse i 
vores flotte opland. Start og mål på Nørre Torv i Grindsted. 

Pris 150,- kr. + administrationsomkostninger hos tilmeldingsbureau. Start 
fra 11.00 

 Tilmelding og info på  Stjernetour.dk 
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