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Så blev det min tur. Nu kunne jeg ikke 
længere krybe uden om og nøjes med 
at lave baner, men må også tage slæbet 
og prøve at være stævneleder. 

Jeg har ellers holdt mig tilbage og ladet 
de meget erfarne drenge som Torkil, 
Wiberg, Jørn og Peter Sørensen tage 
det store slæb gennem flere år, men 
nu syntes de, at det var min tur, og så 
prøver jeg da gerne også den del af 
o-sporten. 

Jørn Lind er blevet min banelægger, og 
så kan jeg jo bare støtte mig op af og 
få vejledning af ham.
Vi har valgt at henligge arrangemen-
tet til Geelskov/Ravneholm/Kirkeskov 
i den nordlige del af Storkøbenhavn, 
hvor vi ikke har været længe og håber 

på stor tilmelding, hvis I gode kollegaer 
har flere fridage tilbage efter DPM i 
Nymindegab.

Geelskov er en typisk Nordsjællands 
bynær bøgeskov med et veludviklet 
stisystem. Skoven ligger tæt ved Holte 
og nær Geels Bakke ved Kongevejen.  
Midt i skoven lå skihop anlægget Holte 
Kollen, der var i brug i flere perioder i 
årene 1947 – 1980. I dag er kun en stor 
bakke tilbage.
Geels Bakke er den høje og meget 
lokale bakke ved Geelskov, som gen-
nemløbes af Kongevejen.

Et knap 600 meter langt stykke af Kon-
gevejen på bakkens sydside stiger med 
godt 20 meter og har en gennemsnitlig 
stigning på knap 4 %. Ved VM i lande-

Velkommen til Pokalløbet 2013
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vejscykling september 2011 var 
målet for linjeløbene på toppen 
af Geels Bakke, og slutspurten 
blev kørt op ad bakkens sydside.

Ved sydsiden af Geels Bakke står 
opført en ny restaureret 2 mil 
marmor-milepæl af typen, som 
blev opsat under Frederik 5. 

Ravnholm Skov kaldes også ”Det 
Danske Schweiz” på grund af sit 
meget bakkede terræn. Imellem 
skrænterne kan man se de gamle 
hulveje, f.eks. Kulsvierstien, og på 
det højere liggende terræn findes 
bronzealderhøje. Hulvejen ledte 
de vejfarende nemt til mølleste-
det, hvor åen kunne overskrides. 

Skoven har med sine sydvendte 
skrænter overfor Mølleåen oprin-
deligt været et næsten optimalt 
sted at leve for urbefolkningen, 
der har kunnet hente føde i den 
dengang vandrige og rene Møl-
leå.

Skoven består af både løv og 
nåletræ, der begge vokser pænt 
på den grussede, men ret næ-
ringsrige jord.

Hvis I får tid under løbet, så nyd 
dette utrolig flotte område. 

Med håbet om, at I alle vil få en 
god sportslig oplevelse og et godt 
socialt samvær i forbindelse med 
stævnet, vil jeg hermed ønske jer 
en god tur i skoven.

Karsten Jørgensen
stævneleder
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Stævnecenter  Virumhallen, Geels Plads 40, 2830 Virum. 
                              Stævnecenter er åbent fra kl. 0800.

Stævneplads    P-pladsen på toppen af Geels Bakke på Kongevejen, Ca. 1,5 km  
   fra stævnecenter.
                             Der vil være ophængt o-skærm ved P-pladsen.

Start                I umiddelbar nærhed af stævnepladsen. Følg snitzling.
                        Fremkald til start sker 3 minutter før starttidspunktet.
                          Deltagere på bane 6 får udleveret kortet et minut før starttids 
   punktet, mens de øvrige får lagt deres kort frem foran sig. 
                            Starttidspunkt: Se særskilt startliste. 

Opvarmning    Opvarmning må kun finde sted på fortovet langs med Konge- 
   vejen. 

Definitioner   Postdefinitionerne er trykt på kortene med IOF-symboler. Bane  
   6 vil desuden være forsynet med tekstede postdefinitioner. Der  
   er ekstra definitioner ved start, men kun løbere med egnede  
   holdere må medbringe ekstra definitioner i skoven.

Instruktion

»
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SI-system      Der anvendes poster med Sport Ident-enheder.
                           Lejede chips udleveres ved start. HUSK at tømme og tjekke  
   chippen i enhederne ved start.

Poster                  Posterne er i skoven forsynet med rød/hvide skærme samt  
   Sport-Ident-enheder, der afgiver lyd- og lyssignal ved registrering.  
   Ved svigt af en postenhed skal postens klippetang anvendes  
   til klip i et af kortets reservefelter.
                          Posterne skal registreres i numerisk rækkefølge, men hvis der  
   er registreret andre poster, medfører det ikke diskvalifikation.

Mål                       På stævnepladsen. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Væske           Der er væske i mål samt på bane 1.

Overtrækstøj     På grund af den korte afstand til start, mål og stævneplads, vil  
   overtrækstøj ikke blive bragt fra start til mål.
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Kort              Geelskov, Ravneholm & Kirkeskov, 1: 10.000, revideret 2012.  
   Kortet er ophængt ved start.

Terræn        Skoven er en typisk Nordsjællandsk skov overvejende bestående  
   af løvtræer, og terrænet er hovedsageligt let gennemløbeligt.  
   Skoven er flere steder rimelig kuperet med skrænter. 

Afslutning  Præmieoverrækkelse i stævnecenteret finder sted ca. kl. 1300.  
   Der er kaffe/the med ostemad og spegepølse til dem, der har  
   bestilt dette ved tilmeldingen.

Præmier        Der er individuelle præmier i alle klasser samt lodtræknings 
   præmier.
                          Der er pokal til vinderen af bane 1.

Kiosk    Der er ingen mulighed for indkøb i stævnecenter.
   Karsten Jørgensen, stævneleder
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Postbeskrivelse

»

Støt vore annoncører
- de støtter os..........
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