
              Vallø Storskov Syd
              Tureby Hestehave/Almindevænge/Kirkeskov

Indbydelse til VTR-løb søndag den 16. februar 2014

Møde/Parkering: Kantparkering på Skrodsbjergvej/Kanderødvej. Skærm opsat på rute 151 
ved Kanderødvej. Følg P-vagternes anvisninger.

Stævneplads: 700 m ind ad skovvej fra Skrodsbjergvej. Start/mål umiddelbart ved 
stævneplads.
Indskrivning fra kl. 9.45. Start fra kl. 10.00 – 11.00. 
Poster indsamles fra kl. 12.30. Husk at gå til registrering efter målgang.

Kort: Vallø Storskov Syd. 1:10.000 ækvidistance 2,5 m.
Kortet er nytegnet på baggrund af Cowi materiale og FOT data, 2014.

Terræn: Dansk kulturskov med blandede beplantninger, flere nye rydninger og 
opkørte spor. Få store veje, men mange mindre tydelige spor og 
bevoksningsgrænser. Terrænet er temmelig fladt med få kurvedetaljer.

Det er specielt for dette løb at vi har fået lov til at brede os over to 
skovdistrikter, Bregentved og Vallø Stift. Distrikterne er adskilt af en 
større bæk der er temmelig vandfyldt på denne årstid med meget regn.
Vi har etableret et par midlertidige spang som man kan overveje at 
benytte når man beslutter sit vejvalg – afhængigt af temperament. 

Baner: Grøn – Begynder 2-3 km   
Hvid – Let 3-4 km
Gul – Mellemsvær 4-5 km
Sort – Mini 3-4 km
Sort – Kort 4-5 km
Sort – Mellem 6-7 km
Sort – Lang 7-10 km 

Poster/kontrol: Der benyttes SportIdent kontrolenheder.
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.

Postdefinitioner: Der benyttes IOF symboler.
Løse postdefinitioner udleveres ved indskrivning – kort ved start.
Grøn og hvid bane får udleveret løbskort ved tilmelding.

Startafgift: Børn og unge til og med 16 år kr. 10,-, voksne kr. 25,-.

Banelæggere: John Barnewitz, Henrik Johansen & Kim Møller
Løbsansvarlig: Kim Møller. Mobil 30600576. Email: km@m  olas  .dk  
Teknik & Tid: Kim Møller
Overdommer: Oskar Lindholm Møller

Køge OK
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