
Klinteskoven 

Indbydelse til VTR-løb søndag den 1. november 2020 

 

Parkering/stævneplads: Ved Havrelukke. Forsæt af Klintevej (rute 287) ind i Klinteskoven, ca. 800m, til 

skærm ved grusvej på venstre hånd. Følg P-vagternes anvisninger. 

Tidspunkt: Indskrivning fra kl. 9.45. Start mellem kl. 10.00 – 11.00. 

Corona – begrænsninger:  Ingen stævneplads, kun registreringstelt. – ingen væske – ingen 

resultatformidling, før på O-63's hjemmeside senere på dagen og efterfølgende på Roskildes hjemmeside. 

Start: Fra registrering ca. 250m, følg rød/hvid snitzling. Kort, plastlomme og løse postbeskrivelser udleveres 

ved start. 

Kort: Klinteskoven, 1:7.500, ækvidistance 5 m, nytegnet oktober 2020. 

Tegnet af John Knudsen, godkendt af kortkonsulent Troels Christiansen. 

Specialsignatur:  

X (sort kryds) = enligstående hegns-låge  

   (grøn linje) = væltet træ, svært passabelt. (ikke en egentlig specialsignatur, men blot en smal tæthed 3) 

Terræn:  Manglende nedbør har givet en tør bund. Skov med høje bøge og skov med mere tætte områder 

med bøg, ahorn, brombær og lidt brændenælder.  De fleste kommer ud i det indhegnede afgræssede 

område (kvæg og får) derfor hegnet 4 tråde - så lågerne er bedste adgang. Sko med dupper eller spikes er 

en rigtig god ide til bakkerne! 

 

Baner:  

Grøn  Begynder  2,8 km  10 poster  

Hvid  Let  3,4 km 14 poster  

Gul  Mellemsvær  4,2 km 11 poster 

Blå   Mini  Svær  3,4 km 11 poster 

Sort Kort  Svær  4,6 km 13 poster 

Sort Mellem  Svær  6,2 km 15 poster 

Sort Lang  Svær  7,7 km  19 poster  

Tidtagning: Der benyttes SportIdent. Hav brikken klar ved indskrivning, det sparer tid. SI-brik kan lejes for kr. 

10,- og erstattes ved bortkomst til dagspris. Efter målgang aflæses brik. 

Startafgift: < 16 år 15 kr., > 16 år 30 kr. Kan indbetales på forhånd til mobilePay 2217 7441.  

Som regel er der netforbindelse ved Havrelukke, men hav gerne kontanter med i reserve, hvis der ikke er 

forudbetalt. 

Banelægger: John Knudsen 

Banekontrol: Troels Christiansen 

SI: Henrik Plenge Jensen og Kim Jensen  

Løbsansvarlig: Torben Hviid, tohvi@hotmail.com 

 

På gensyn i Klintekongens fantastiske skov 

O-63 Vordingborg 

mailto:tohvi@hotmail.com

