
MTB-O Vintercup 2019 – 20 

 

5. afdeling  -  8. februar 2020 

 

Arrangør:  Motionscykelklubben Himmerland 

 

Stævneleder/banelægger:  Jan Lauritzen (jan@lauritzenpost.dk    +45 2099 7024) 

 

Start og mål: Gistrup idrætscenter, Hadsundvej 407, 9260 Gistrup 

Der er parkering ved skolen/hallen, og naturligvis mulighed for omklædning/bad i idrætscentret. 

 

Lidt om Gistrup: 

Gistrup har 3.574 indbyggere, og er beliggende 10 km sydøst for Aalborg Centrum og to kilometer syd for 

Aalborg Universitet og Nybyggeriet Aalborg Universitetshospital.  

Gistrup ligger i Gistrup Sogn, der blev udskilt fra Nøvling Sogn som kirkedistrikt i 1975 og som selvstændigt 

sogn i 1996. Gistrup Kirke fra 1986 ligger i byen. 

Gistrup afgrænses mod syd af Lundby Bakker (Lundby Krat), mod vest af et større vandindvindingsområde, 

som anvendes af Ørnehøj Golfklub, mod øst af Hadsund Landevej og mod nord af de våde enge om 

Landbækken i Indkildedalen. 

Området blev oprindelig kaldt Gede Torpeir, fordi bønderne fra Nøvling anvendte det til deres græssende 

geder. Navnet har sidenhen udviklet sig over Gedetorp, Gedestorp og Giistrup til nu Gistrup. 

Gistrup opstod som en udflytterlandsby fra Nøvling omkring år 1200. Den oprindelige udflytning findes 

stadig som gårde i byens vestlige udkant, senere benævnt Gammel Gistrup. 

Byens eksistensgrundlag har skiftet fra landbrug (til 1950) over handel og erhverv (fra 1900) til at være en 

satellitby til Aalborg (1960). 

Ved anlæggelsen af Aalborg-Hadsund Jernbane (indviet år 1900) blev Gistrup Station oprettet 1 km øst for 

landsbyen på åbent land, hvor der i nærheden kun fandtes en skole, en mølle og en smedje. Efterhånden 

opstod der et lille samfund omkring stationen. I 1924 fandtes der også brugsforening, købmand, kro og 

postekspedition på stationen. Senere kom også et bageri og en højskole, men bebyggelsen var lidt spredt, 

og stationsbyen var endnu ikke vokset sammen med den gamle landsby. 

 I 1955 havde Gistrup 228 indbyggere. 

Hadsundbanen blev nedlagt i 1969, men strækningen vest for Gistrup blev i 1972 genbrugt i Aalborgs nye 

havnebane, som går nord om Gistrup ud til Østhavnen (Grønlandshavnen).  

På dagen vil der, afhængigt af rutevalg, blive lejlighed til at opleve flere af de nævnte ting – og selvfølgelig 

også en helt masse mere, når turen går gennem land og by, fra post til post- nok lidt mere ”urban” end de 

foregående afdelinger, men alligevel masser af frisk luft…       
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