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Velkommen til 

NatCup i Boserup Skov 
Onsdag d. 9. januar 2013 
 
Løbsområde 
Boserup Skov, www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Boserup.htm 
 
Mødested 
OK Roskildes klubhus ”Nordpilen”, Bjældevej 20, 4000 Roskilde. Åbent fra kl. 17:30, ingen fælles afgang. 
Løberne kan med fordel køre direkte til: 
 
Startsted 
Start og mål er nær parkeringspladserne ved Efterskolerne, Boserupvej 100, 4000 Roskilde. 
(55°39'52.46"N, 12°1'24.77"Ø). Afstanden mellem startsted og stævnecenter er 4,9 km (se kortskitse) 
og det kan ikke anbefales at kantløbe Boserupvej derud, da oversigtsforholdene er meget dårlige. Fra 
parkering til startsted er markeret med refleks og blå/hvid snitzling. 
 
Starttid og baneforløb 
Start D1/H1 18:40, D2/H2 18:45, D3/H3 18:50, DH4 18:55. Klassevis samlet fællesstart. Baneforløb 
med ”stjerneposter” og ”sløjfer”, som skal opsøges flere gange. Maxtid 2 timer – alle løbere skal være i 
mål kl 21:00. 
 
Startnumre og startlister 
Kortene er mærket med startnummer og navn. Startlister med startnumre er ophængt i ”Nordpilen” og 
ved start. Der er ingen løse postdefinitioner.  
 
Kort 
Farveprint af Boserup Skov, 1:10.000, nytegnet 2012, ækvidistance 2,5 m. 
Overvejende let gennemløbelig løvskov med veludviklet stisystem. Der er en del krat og grene i 
underskoven. Let kuperet terræn med markante kystskrænter. Der er kortvend på de længste baner 
af hensyn til kortets overskuelighed - Lyt til instruktion ved start! 
 
Kontrol  
Der anvendes SportIdent – alle typer brikker. Lånebrikker udleveres i Nordpilen. Clear og check er ved 
start. Brikaflæsning foregår i ”Nordpilen” også for udgåede løbere! 
 
Bad og omklædning 
Der er mulighed for omklædning og bad i ”Nordpilen”. 
 
Mad og drikke 
Der er pålæg, brød, saft, te og kaffe i ”Nordpilen” efter løbet. 
 
Startafgift og betaling 
Startafgift D/H-20 50,00 kr. D/H 21- 70,00 kr. Tilmelding via O-service eller undtagelsesvist ved mail til 
kentpihl@gmail.com Ved tilmelding opgives nummer på egen SportIdent brik, ved udeladelse tildeles 
automatisk en lejebrik. Leje af SportIdent brik 15,00 kr. Ved bortkomst af lejebrik skal denne erstattes 
med 250,00 kr. Udenlandske løbere bedes betale på dagen. Tilmelding kan i begrænset omfang ske i 
”Nordpilen” indtil kl 18:00. OK Roskilde deltager i Danmarksindsamlingen 2013 – vi håber alle løbere vil 
bidrage. 
 
Stævneorganisation 
Korttegner og banelægger: Asger Jensen, Mobil: 26 21 39 44,  
IT og tilmelding: Kent Pihl, Mobil: 51 20 02 38, kentpihl@gmail.com  
Stævneleder og kontaktperson: Michael Leth Jess, Mobil: 31 19 32 41 
 

Instruktion 2. udgave, 7. januar 2013 



Kørevej mellem stævnecenter (A) og start (B): 
 

 


