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VELKOMMEN TIL 3. ETAPE AF 
KØBENHAVNER CUP 2021

AF PETER SØRENSEN, STÆVNELEDER

Velkommen til tredje og sidste afdeling af 
Københavner Cup 2021. Trods bekymring 
om hvor vidt vi igen kunne trække jer løbere 
ud i skoven efter Corona nedlukningen, har 
den forsinkede start på sæsonen været helt 
forrygende. Til start på 1. etape havde vi 
en tilmelding på 69 startende løbere, 
hvilket vi ikke har set i flere år. Heraf 
var der flere nye løbere, hvilket jo var 
det allerbedste.  At det ikke kun var her 
på Sjælland, at man har fået smag på 
orienteringsidrætten, kunne ses af, at 
ikke kun det store fremmøde fra Fyn, 
men også af nye løbere fra Fredericia 
og Kolding. Den store fremgang af nye 
løbere er blevet fulgt op ved stævnerne 
i Silkeborg og Ålborg, og jeg ser frem til 
de danske politimesterskaber, hvor vi 
forhåbentlig får mange af de nye til start. 

Denne tredje etape af Københavner Cuppen 
foregår i Nørreskoven, som er en mindre skov 
ned mod Furesøen. Det er ikke tit vi løber i 
denne skov, men netop derfor vil det også 
være en udfordring for de mange, som ikke 
har kendskab til skoven.  Banelægningen 
er lagt i hænderne på Mette Stub, vores 
dygtige og hurtige, Dame 21, løber. Dejligt at 
Mette har meldt sig til at prøve kræfter med 
banelægningen. Mette får sparring af den 
rutinerede Torkil Hansen, der er banekontrol 
på dette stævne.  Derfor er der ikke nogen 
tvivl om at banerne vil stille krav til jeres 
orienteringsevne, men også jeres evne til at 
disponerer kræfterne rigtigt i det kuperede 
terræn ned mod Furesøen, vil få betydning 
for dagens resultat. 

De 2 fotos, som er taget af Jan Kofod, viser 
en glad Mette løbe i mål, efter endnu et godt 
resultat. Torkil derimod er i fuldt firspring på 
vej over grøften, og hvis han påstår at han 
kom tørskoet over, så tag hans forklaring 
med et gran salt. 

I skrivende stund, håber jeg at Corona situa-
tionen er lettet så meget, at vi kan afholde 
en egentlig afslutning på de 3 løb med præ-
mieoverrækkelse og kaffebord i Værløse 
Hallen, ligesom at der vil være mulighed for 
et bad efter løbet.  Men det er ikke til at vide 
hvornår situationen er helt normaliseret. Jeg 
havde jeg også forhåbninger til 2 etape, men 
slutresultatet var nej til stævnecenter i hallen. 
Vaccinationen har trukket ud, og i genåb-
ningen har der kun været foretaget i mindre 
justeringer. Beslutninger som vi selvfølgelig 
følger. I ønskes alle en god tur i skoven. 
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INDBYDELSE TIL POKALLØBET 
ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2021 TISVILDE HEGN

»

STÆVNECENTER / MØDESTED 
Ramløse hallen, Kirsebærhaven 21, 3200 Helsinge, tlf. 48 71 24 44       
Bad og omklædning. Åbent fra kl. 0800.

STÆVNEPLADS
P-plads ved Stængehus område. Indkørsel fra Nyvej. Skærm ophængt på Nyvej.
Kørselsvejledning ophængt i hallen. Afstand 9,3 km. Ad rute 205

START & MÅL
Tæt på SP.     
Første start kl. 1000.

KORT
Tisvilde / Asserbo, nytegnet 2018, ækv. 2,5 m.
Målestok: 1:10.000 for bane 1, 5 og 6 og 1:7.500 for bane 2, 3 og 4. 

KLASSER             BANE SVÆRHEDSGRAD LÆNGDE

1 Svær Ca. 8 km

2 Svær Ca. 6-6,5 km

3 Svær Ca. 4,5-5 km

4 Svær (blå) Ca. 3 km

5 Mellemsvær Ca. 5 km

6 Let Ca. 5 km
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KONTROLSYSTEM
SportIdent.

TILMELDING
Senest den 13. september 2021 til Erik Skriver på mail eus001@politi.dk 
eller erik.skriver@gmail.com samt evt. tlf. 22 85 99 14.
Eftertilmelding er kun muligt i begrænset omfang.

STARTAFGIFT
80,- kr. Evt. leje af SI-brik: 10,- kr., der bedes indbetalt til Bruno Stub
Danske Bank, konto 1551-6714765.
Ved brug af egen brik: Husk briknummer ved tilmelding.

AFSLUTNING
Præmieoverrækkelse ca. kl. 1300-1330 i cafeteriet Ramløse hallen. 
Her serveres biksemad ad libitum for 90 kr. Dertil en øl/vand samt kaffe og kage
Beløbet kan betales sammen med tilmelding.                         

BANELÆGGER
Peter Sørensen, PI København.

DOMMER
Tilstedeværende medlemmer af DPIF's Orienteringsudvalg.

Covid-19 situationen følges og stævnet kan/vil blive tilrettelagt i forhold til anbefalingerne 
fra myndighederne. Endelig udmelding tilgår deltagerne min. 8 dage før stævnedato.

Erik Skriver
Stævneleder                                 
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NØRRESKOVEN

MED TILLADELSE KLIPPET FRA DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, 
AFD. FURESØS HJEMMESIDE OG FOLDER.

Nørreskoven omgiver Furesøens vestlige 
bred som et grønt bælte. Der har sandsyn-
ligvis været skov her siden sidste istid, hvor 
smeltevandet skabte Furesøen og resten af 
Mølleå-systemet. På de stejle skrænter og i de 
dybe slugter ned mod Furesøen, har skoven 
kunnet udvikle sig uden forstyrrelse fra den 
danske bonde. 
Nørreskoven ved Furesøen er så rig på natur-
historiske værdier, at vi har valgt at dele den 
op i 2 tur-forslag: En tur i den nordlige del 
med udgangspunkt ved Furesø Marina, og en 
sydlig tur med udgangspunkt ved P-pladsen 
nær Kollekolle konferencehotel. Den nordlige 

tur er kortere og kan klares med klapvogne, 
mens den sydlige tur er længere og har stejle 
passager.
 
TUR 1: 
NØRRESKOVENS NORDLIGE DEL
Den beskrevne tur er ca. 2,5 km lang. 
Turen starter ved Furesø Marinas P-plads. 
Man kan evt. starte med at nyde udsigten 
over Furesøen fra anløbsbroen, hvorfra man 
kan være heldig at se forskellige ænder og 
rovfugle.
Et lille stykke oppe ad asfaltvejen drejes ad 
Caspars-damvej. Kort efter ligger på venstre 

»
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Spejderstenen, til minde om 7 spejdere, 
der druknede i 1940.

hånd Valdemarstenen, der i 1919 blev opstil-
let til minde om, at det var 700 år siden, at 
Dannebrog faldt ned fra himlen. Ca. 100 m 
herfra, tæt på skrænten til Furesøen, finder 
man Spejderstenen, der er et minde om 7 
spejdere, der druknede i 1940.

Efter ca. ½ km kommer man til Flådeegene 
på højre hånd. De er plantet i 1798 til brug 
for skibsbygning. Især efter at englænderne 
sejlede hjem med den danske flåde i 1807, 
blev der brug for meget egetræ. En ny flåde 
af den størrelse krævede 90.000 fuldvoksne 
egetræer. Inden de mange egetræer rundt 
omkring i landet blev store nok, gik man imid-
lertid over til skibe af stål. Derfor har de fleste 
af de over 200 år gamle egetræer fået lov at 
stå til glæde for dyre- og planteliv.

Stien følges næsten op til Frederiksborgvej. 
Inden man kommer så langt, kan man ved en 
lille afstikker forsøge at finde en af de 2 von 
Langen - afdelingssten, som findes tilbage 
på det oprindelige sted i skoven. (drej til højre 
ved gult mærke på stort træ og gå ca. 100 
m ind i bevoksningen). Der drejes tilbage ad 
gul rute mod søen, hvorefter man kommer 
ned gennem Dybendalsrenden. Der løber kun 
vand i den øverste halvdel, idet vandet bliver 
ledt over til Caspars-dam, en gammel karpe-
dam. Ifølge sagnet er renden dannet efter 
en kamp mellem en drage og en mand, der 
forsøgte at slå dragen ihjel. Deres blodstrøm 
formede kløften!
Stien følges ned mod Furesøen, hvor der er en 
fin udsigt. Lige her står en flot bøg, der sikkert 
er et barn af de oprindelige bøgetræer efter 
istiden. På dette sted er der opsat hvinande-
redekasser i flere træer, der hænger ud over 
søen. Hvinanden yngler stort set kun i kasser.

Stien følges op mod Svenskebøgene, der er 
Nørreskovens ældste bøgebevoksning. Den 
oprindelige skov blev fældet af svenske solda-
ter under Københavns belejring i 1658-60. Nu 
får de fredede træer fra 1665 lov til at forfalde 
naturligt til glæde for insekter, svampe, fugle 
og andre dyr.

Fra Svenskebøgene gås der tilbage mod søen, 
og Søstien følges forbi Fandens Mose.
Efter Fandens Mose er der både en nedre 
og en øvre sti. Fra den øverste sti kan man 
slå et smut hen til Casparsdam, den gammel 
karpedam.
Søstien fører tilbage til udgangspunktet, men 
man kan evt. slå et smut forbi, hvor man frit 
kan bruge bålstedet.

 

Svenskebøge i Nørreskoven.
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Den fredede barklade til opbevaring af 
egebark, der blev brugt til garvning. 

TUR 2: NØRRESKOVENS SYDLIGE DEL
Turen starter ved P-pladsen 100 m nord for 
konferencehotellet Kollekolle mrk. med skiltet 
”Bådfarten”. Grusstien følges langs Kollekol-
leslugten, hvor der i årevis har græsset heste, 
får eller kreaturer for at bevare det åbne præg. 
Man følger den øvre del af stien til venstre og 
kommer op til en flot udsigt over Furesøen. 

- Følg stien op langs marken, der kantes af 
gamle ahorntræer, som den tyske forstmand 
von Langen plantede.  Nu kommer man til den 
fredede Barklade fra 1800 tallet, en gammel 
tørrelade. Ca. 100 m henne ad grusstien mod 
nord drejes ind i skoven. Her passerer man 
gennem skov med mange gamle træer eller 
”ruiner” af træer fra von Langens tid. Man 
passerer også to 45 m høje ædelgraner, de 
sidste der står tilbage. Ned mod søen ses 
talrige store lærketræer fra samme tid. Gå ad 
Søstien og drej inden slugten op langs slugten 
mod udgangspunktet.

En af de sidste store ædelgraner fra von Langens tid. Kort over Nørreskoven.
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