Lørdag, den 18. januar – første afdeling af Powercuppen afvikles
i Sollerup Skov – af cykelafdelingen i FSM.
I ugerne op til Powercuppen havde det bare regnet, så skoven var meget
våd.
Vi lavede ruterne om fredagen i smukt solskin. Vejrmeldingerne op til
lørdag morgen lød på regn.
Vi hjælpere var klar til opsætning af telte, surfsejl, og skilte.
P-vagterne Steen og Karsten var klar til at modtage bilerne, som kom ind
på Sollerupvej, og der kom mange biler og deltagere den formiddag, og
vejret stod på sol og frisk vind, rigtig MTB vejr, og det holdt lige til en
halvtime efter løbet var sluttet, så kom regnen på sit daglige besøg.
Første start var kl. 12, her var det motionsfolket både damer og herrer,
samt U 11 og U 13. Der var 67 startende i sporet.
Jeg var starter, Karsten stod post ved indkørslen til skovsporerne. Ved
Skovbørnehaven, var Steen vejviser, børn til venstre, voksne til højre.
Der var 2 ruter, et for børn og et for voksne, efter godt l km stod Peter og
Bo klar til at sende voksne og børn ud på hver sit spor.
Ved Aukenstien og ind i Sollerup Skov stod John på vagt, så ingen kørte
ud på Odensevejen.
Povl stod for spor, og eftersyn af disse.
Kl. 14 gik starten til sports grupperne, og så gik det meget stærkt på
sporene. Der var 61 til start. Sporet er på godt 5 km, for de hurtigste tog
det 12 minutter at køre en omgang, uha-uha !
Der var således 128 startende MTBer, og et stort familie publikum.
Prikken over i`et var klubbens forsyningstelt, som betjenes af
specialisterne, Kirsten og Birgitte. Allerede før første start dufter det af
ristede grillpølser, med diverse tilbehør, der er også bradepandekage,
kaffe og varmt saft. Pølse og brød 15 kr. resten er gratis, og det gælder
for rytter og publikum.
De to damer solgte ud af stort set alt, og derfor kom der 845 kr. ind i
kassen, og det bevirkede et beskedent underskud på 80 kr. så flot !!
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De enkelte rytters resultater kan ses på www.powercup.dk

