
Indbydelse / Instruktion til VTR-løb d. 16.12.2012 i Karlstrup kalkgrav / Karlstrup Skov. 
 
Mødested / Parkering: Silovej ved McDonalds  (400 meter fra Solrød Nord motorvejsafkørsel) 

GPS koordinater:     WGS84:  N 55° 32.778', E 12° 12.806'         WGS 84 decimal: 55.54630, 12.21343  

Afstande:  
Parkering til stævneplads  50 - 150 m. Følg anvisning fra parkeringsguide.  

Stævneplads til start 1:   50 m. (Grøn og Hvid bane) 

Stævneplads til start 2:   200 m. (Gul og Sorte baner) 

Følg rød/hvid afmærkning. 

 

Kort: Karlstrup Skov, revideret 2012. Ækv. 2,5 m. 1:7.500 og 1:10.000.   Der arbejdes med udvidelse af motorvej samt 

anlæggelse af jernbane i området. Dette har medført fældninger og entreprenørveje som kun delvist er angivet på kortet. 

 

Postdefinitioner: IOF symboler. Trykt på kortet   (der udleveres IKKE løse postdefinitioner) 

 

TERRÆN:  
Skoven består af vekslende beplantning af såvel åben som vanskeligt gennemløbelig nåletræ og løvtræ, samt enkelte åbne 

områder med kort og langt græsbevoksning. Der er en del veje og stier i området. Skoven er fattig på kurvedetaljer.  

Kalkgraven er kendetegnet ved store niveauforskelle og stejle, delvist impassable, skrænter og skråninger med begrænset 

vegetation. Såfremt området er snedækket, opfordres der til forsigtighed ved løb i kalkgravsområdet. 

 

Baner:  

Grøn (begynder)        2,1 km.    9 p.  BEMÆRK:  Målestok 1:7.500 

Hvid (let)                   3,4 km.   12 p. BEMÆRK:  Målestok 1:7.500 

 

Nedenstående baner skal alle passere Tåstrupvej i forbindelse med løbet.  

UDVIS MEGET STOR PÅPASSELIGHED NÅR I LØBER FRA SKOVEN UD PÅ DEN TRAFIKEREDE VEJ.   

Gul   (mellemsvær)  4,3 km.   15 p.  BEMÆRK:  Målestok 1:7.500 

Sort, mini (svær)  3,8 km.   13 p. BEMÆRK:  Målestok 1:7.500 

Sort, kort  (svær) 5,1 km.   16 p. BEMÆRK:  Målestok 1:7.500 

Sort, mellem  (svær) 6,8 km.  20 p. BEMÆRK:  Målestok 1:10.000 

Sort, lang   (svær) 8,3 km.   26 p. BEMÆRK:  Målestok 1:10.000 

 

Posterne står tæt, så husk at tjekke post-numre før i ”klipper”! 

 

Kontrolenheder: Der løbes med Sport-ident. (gamle og nye enheder) 

 

Første start:  Kl. 10.00. (forvent ikke at der kan startes før kl.10:00, - det bli´r sent lyst i Solrød i denne tid, og vi skal  

have rimelig tid til at udsætte en del poster, samt til etablering af stævneplads søndag morgen.) 

 

Kort: Udleveres i startøjeblikket. Dog får grøn og hvid bane kortet udleveret 1 min før start. 

 

Start: Der startes som ”put and run”. Der vil være bemandet startfremkald.           

 

Væske: Forefindes kun ved mål. (Opvarmet saftevand). 

 

Postmarkering: Der benyttes sport-ident spyd. Eksempel er opsat ved start. 

 
Målprocedure: Efter målgang aflæses brik.  

 

Resultater: Ophænges ikke, men vil hurtigst muligt blive lagt på KøgeOK´s, og OKR´s hjemmeside. 

 

Startafgift: Kr. 10,- for børn u. 16 år.   Øvrige kr. 25,-. Kontant på dagen. (helst aftalte penge, tak!) 

 

Lejebrik:  Kr. 10,-    Bortkommet lejebrik skal erstattes: Gældende dagspris iflg. Sportident: ca. kr. 480,- 

 

Vejret:  DMI´s prognoser for 16. dec. ser gode ud pt.  Såfremt det trækker op til snestorm i løbet af ugen, 

vil en eventuel aflysning blive meddelt efter lørdag kl. 18:00 på www.koegeok.dk  og på  www.okr.dk  

 
Banelægger: Leon Jørgensen 

Jury: Peter Leander, Henning Hansen, Tage Ebbensgaard 

Stævneleder & overdommer:  Tage Ebbensgaard,  42271018      kisaq   @   hotmail.com 

http://www.koegeok.dk/
http://www.okr.dk/

