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Velkommen
Kære løbere
I bydes alle hjertelig velkommen til Nordsjælland, 
Græsted og Aggebo-Græsted Hegn.

Aggebo-Græsted Hegn er en forholdsvis lille 
skov, men den har en vekslende vegetation og et 
kringlet kurvebillede, så jeg er sikker på, at Anne 
F. Jensen og Dan Frederiksen, der de sidste par 
år har høstet en del erfaring med banelægning, 
har lagt nogle spændende baner, så både øvede 
og uøvede løbere får en god oplevelse.

Vi håber, at vejrguderne er med os, for det er altid en sjovere oplevelse at løbe i 
solskin over en anemone-grøn skovbund, end at blive gennemblødt af regn, selv 
om denne oplevelse måske vil kunne huskes i længere tid.

Jeg håber, at I får en god dag med skarp konkurrence, men også tid til kamme-
ratligt og hyggeligt samvær – bl.a. når vi mødes til det afsluttende kaffebord med 
præmier til de dygtigste – og heldigste, da der også er lodtrækningspræmier.

God tur i skoven  

Jørn Lind, stævneleder



Stævnecenter:  Gribskovhallen, Larsensvej 15 B, 3230 Græsted, tlf. 48 39 21 72.

Parkering:   Ved SC samt kantparkering på skovvej ved Stævnepladsen.

Stævneplads:  3 km fra stævnecenteret.

Start/mål:  i kort afstand fra stævnepladsen.

Første start:  Kl. 10.00.

Kontrolsystem:  Sport Ident.

Kort:   Aggebo-Græsted Hegn, 1:10.000, 2013, ækv. 2,5 m.

baner:  Bane 1: ca. 10 km.   
   Bane 2: ca. 8 km.  
                Bane 3: ca. 6 km. 
   Bane 4: ca. 4 km.    
                Bane 5: ca. 6 km mellemsvær  
   Bane 6: ca. 5 km let.

Præmier:   Til vinderne og sekundære placeringer efter deltagerantal.   
   Desuden lodtrækningspræmier og præmier for det samlede 
   resultat efter 3. etape.

Afslutning:  Ca. kl. 13.00 i stævnecenteret med præmieoverrækkelse 
   og kaffebord.

resultatliste:  Ophænges i stævnecenteret og kan findes på hjemmesiden  
   piorientering.dk 

banelægger:  Anne F. Jensen og Dan Frederiksen.

banekontrol:  Torkil Hansen.

Overdommer:  Tilstedeværende medlemmer af feltsportsudvalget.

Praktiske oplysninger
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Kørselsvejledning

Fra stævnecenter til stævneplads – i 
alt ca. 3 km

Fra Larsensvej drejes til højre ad Græ-
sted Hovedgade, og der fortsættes til 
Mårumvej, hvor der drejes til venstre. 

I rundkørslen tages første vej, Dønne-
vældevej, og der fortsættes til næste 
rundkørsel, hvor der tages anden vej, 
Valbyvej, der fortsætter i Aggebovej. 

Ved Aggebo Skovvej, hvor der er op-
hængt skærm,  drejes til højre, og der 
fortsættes til P-plads ved skoven.
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Græsted-Aggebo Hegn
Græsted-Aggebo Hegn er to hegn, der 
tilsammen danner en lille skov. Skoven 
er frodig og varierer meget i terræn 
med store lavninger. Der er en blanding 
af løvtræer og nåletræsbevoksninger. 
Hegnene er omkranset af stendiger. I 
den nordøstlige del kan man i klart vejr 
se Kullen fra stendiget i skovkanten.

Der findes flere grillpladser og mulig-
hed for at overnatte i skoven. I Aggebo 
Hegn ligger en naturvejlederbase, som 
hedder Kulsvierhytten. Kulsvierhytten 
har sit navn fra den årlige begivenhed, 
der finder sted her, nemlig kulsvidning 
ved Aggebo Kulsvierlaug.

KulSVIerHyTTen
Kulsvierhytten, som er beliggende i Ag-
gebo Hegn mellem Græsted og Valby, 
er blevet til i et samarbejde mellem 

SNS Nordsjælland, "Aggebo Kulsvier-
laug" og lokale håndværkere.     
Hytten er beliggende på en gammel 
kulsvierplads ved en smuk skovsø, hvor 
der er fundet spor af aktiviteter helt 
tilbage til jernalderen for ca. 2000 år 
siden. Omkring hytten er der bålplads,  
grillsteder, borde og bænke. Pladsen 
kan bruges af alle, dog har Naturstyrel-
sen Nordsjælland fortrinsret ved aftalte 
arrangementer. 
  
KulSVIDnInG
Til stedet er knyttet et kulsvierlaug, 
som hvert år sidste weekend i august 
svider kul ved milebrænding - præcis 
som de gamle kulsviere gjorde for 200 
år siden.

Kilde: Naturstyrelsen
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Om fire dage er der en helt gratis mulig-
hed for at introducere venner og familie 
for orienteringssporten, når der d. 5. 
april arrangeres ”Find vej Dag”.

Du kan finde oplysning om arrange-
menterne på hjemmesiden 
http://www.findveji.dk/, hvor der bl.a. 
også står noget om en landsdækkende 
konkurrence om at finde flest poster. 
Du kan bl.a. læse følgende: 

”Dansk Orienterings-Forbund, Nordea-
fonden og de danske orienteringsklub-
ber, inviterer til Danmarks sjoveste mo-
tionsdag den 5. april 2014. På Find vej 
Dagen kan du – alene eller sammen 
med familie eller venner – tage på jagt 
efter poster i det fri ved 43 gratis ar-
rangementer over hele landet. Find dit 
arrangement på kortet herunder”.
 
Orienteringsklubberne står klar med 
orienteringskort, forfriskninger, gode 
råd, store smil og meget mere. Og 
så er der 10 par Brooks løbesko fra 
LØBEREN på spil i en landsdækkende 
lodtrækning.          

 

Find vej i Danmark

Frederikssund 

Askelundsvej 3 • 3600 Frederikssund • Tlf. 47 36 55 11
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Postbeskrivelse

»

MORTENS RENGØRING
Nyvej 23, 1. tv - 2750 BALLERUP

Tlf. 44 65 62 84 - Mobil 20 44 26 50
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Bilcentralen I/S
Bybjerggård 16, Mørdrup • 3060 Espergærde • Tlf. 20 16 01 23 • www.bilcentralen-is.dk
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