Panoramaudsigt fra en af posterne.
Arrangør af 3. afdeling af Perform Sport MTB-O Vintercup 2020/21 er Aalborg Cykle-Ring Motion (AaCRM),
og som afholdes i Saltum med området omkring Nols Hallen som udgangspunkt – start og mål lørdag den
12. december 2020, med første start kl. 11:30. Der sendes ét hold af sted ad gangen med ét minut
imellem holdene.
Nols Hytten er beliggende bag ved Nols Hallen, Nolsvej 1, Saltum.
Der er parkeringsmulighed ved hallen – der er stopforbud på begge sider af Nolsvej, hvilket alle skal
respektere. Der burde være tilstrækkelig parkeringsmulighed på hallens parkeringsplads.
På grund af Corona restriktionerne – forsamlinger på maksimal 10 personer og afstandskrav på 2 m ved
fysiks aktivitet, skal følgende ubetinget overholdes:







efter ankomst – max 20 min. før start, tages ophold i P-området (der bør bæres mundbind på Pområdet)
man kaldes til startboksen umiddelbart før start
brik udleveres i startboks (ingen hold må forlods afhente brik)
ankommer man til en post som er "optaget" udvises tålmodighed og man venter til der er fri og
skal i øvrigt holde en afstand til andre på minimum 2 m.
efter målgang og stempling indleverer én fra holdet brikken - den anden fra holdet forlader straks
målområdet ad Nolsvej til P, og afventer udskrift af resultat og forlader herefter også straks
målområdet ad Nolsvej til P.
man forlader straks P-pladsen efter man har forladt målområdet.

Der er ingen bade- eller omklædningsfacilliter og heller ikke nogen som helst form for forplejning.
For at overholde regeringens skærpede forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer, som er forlænget
frem til og med 13. december 2020, vil start- og målområdet blive geografisk adskilt med behørig afstand
i mellem. P-pladsen vil således reelt blive det områder, hvor man opholder sig til man kaldes til start selvfølgelig med overholdelse af de af myndighederne fastsatte afstandskrav personerne imellem.
Desuden bør man bære mundbind i området.
Der henvises til plan for Start og Mål som findes på hjemmesiden og som i lighed med denne instruktion
kan downloades. HUSK: Der er ingen ophæng ved Start og Mål.
Startere og modtagere vil bære mundbind og handsker.
For at ovennævnte skal kunne lykkedes, skal det gentages at det er ekstremt vigtig at man først møde op
umiddelbart før ens starttidspunkt og straks forlader område efter målgang.
Der vil ikke kunne tilmeldes på dagen.
Eventuelle lodtrækningspræmier vil på forhånd blive udtrukket ud fra den aktuelle startliste og blive
udleveret ved målgang. Der vil ikke forlods blive offentliggjort nogen trækningsliste og i øvrigt kræver
udlevering af præmier at man fysisk er til stede. Eventuelle "uafhentede" præmier vil indgå i den
kommende 3. afdeling.
Al henvendelse kan ske til Jan Gerberg Skals på mail skals@bbnpost.dk eller mobil 4088 8746.
Vi har prøvet at dele sol og vind lige med Nols Hytten som udgangspunkt; men da Nols Hytten jo nu
engang ligger, hvor den ligger, og da det udfordrende område befinder sig noget vest herfor, bliver der
desværre en del af posterne ved asfaltvej. Den kortest vej rundt er i omegnen af 40 km, så kæden skal
holdes meget stram, hvis man har intension om at nå alle 15 poster.

Posterne er placeret således at der skal køres på alle 3 typer belægning - asfalt, single spor og grus –
nævnt i rækkefølgen med fleste km først og færrest sidst. I sommerhusområdet er der en del blinde
grusveje som forbindes af forskellige stier. Disse er ikke alt for tydelige på kortet; men de er der, så hvis
man ikke ligefrem har sit skarpe ungdomsyn i behold, vil det nok være en fordel at have et lille
forstørrelsesglas med i lommen – et kortkompas med forstørrelsesglas, og pas nu på, for lige pludselig
aner man ikke, hvor man er og i hvilken retning man skal.
Lidt om Saltum, som har ca. 700 indbyggere og er beliggende 11 km syd for Løkken og 7 km nord for
Pandrup. Byen hører til Jammerbugt Kommune. Umiddelbart sydøst for Saltum ligger den lidt mindre by
Sønder Saltum, som var stationsby i perioden 1913-1963 på Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbanen. Hvis
man når så langt, vil der være mulighed for at stifte et flygtigt bekendtskab med byen.
Nordvest for Saltum ligger den 2 ha store Nols Sø, og det er formentlig den som har navngivet såvel
vejen Nolsvej som hallen Nols Hallen og hytten Nols Hytten.
Alle har sandsynligvis hørt om Saltum Bryggeri som oprindeligt var et hvidtølsbryggeri og Urban-depot.
Det blev i 1944 købt af familien Larsen, som ejede det indtil 1999, hvor Carlsberg købte det. Før dette
havde Saltum Bryggeri opkøbt Houlbjerg Bryggeri og Rørkjær. I rigtig mange år havde Saltum Bryggeri et
nært samarbejde med Neptun Bryggeriet, som Carlsberg allerede havde opkøbt i 1973. I år 2000 blev
Neptun overført til Saltum-Houlbjerg, som så skiftede navn til Saltum og Neptun Bryggerier som så i 2010
fusionerede med Carlsberg.
Saltum Bryggeri havde sin egen vandboring 100 m ned i undergrunden og fra denne bliver (blev?) der
tappet vand direkte på flaske som kaldes "Kildevæld".
Vi glæder os til at se dig.
AAlborg Cykle-Ring Motion (AaCRM)
v/Jan Gerber Skals

