
 

STÆVNECENTER Tingbakkehallen, Tingbakke 10, 3230 Græsted 

Afstand fra stævneplads til 
start for alle baner. 

3,5 km. Rutevejledning: http://goo.gl/maps/OdJ8B  

Startsted alle baner + mål 
for kort og mellem bane 

http://goo.gl/maps/wHzfk 

Mål for lang bane: http://goo.gl/maps/CE9at 
 

Parkering 
 

Der er parkeringspladser på stævneplads og ved startsted 

Kort Der løbes på o-kort 1:10.000 med diverse kortskift. 
Kort bane: 1 kort/7,6 km 
Mellem bane: 2 kort /12,0 km 
Lang bane: 3 kort/19,8 km (det ene kort er et historisk kort). 
Der løbes i Gribskov Midt samt Gribskov Nord. Lang bane krydser Søborg Sø. 

Start Start for lang bane kl. 10:00. 
Start for mellem bane kl. 10:05 
Start for kort bane kl. 10.10 
Alle mødes på stævnepladsen, hvor der er samlet afgang til start kl. 9:40. 
Kort- og mellembane bedes anvende egne køretøjer til start, og forhåbentlig 
være behjælpelig med fælleskørsel for deltagere til lang bane. 

Mål Deltagere på kort og mellem bane sørger selv for transport tilbage til 
stævnepladsen. 
Deltagere på lang bane bliver ”løbende” samlet op efter målgang af Barske 
chauffører og transporteret tilbage til stævnepladsen. 
ANBEFALING ALLE BANER: Medbring overtrækstøj. Overtrækstøj, til løbere 
på den lange bane, bliver transporteret fra start til deres ”mål”. 

Bad / Omklædning På stævnecenter. 

Tilmelding Via O-service eller til leneha9@gmail.com senest den 15. februar 2013 

Startafgift 60 kr. for kort bane og 100 kr. for hhv. mellem- og lang bane, INKLUSIV et 
solidt måltid mad efter løbet. Startafgiften indsættes på konto 3222 7187378 

Eftertilmelding På dagen indtil kl. 09.00 mod merpris på kr. 30,-  

EKT SportIdent. Du kan bruge din egen brik eller leje en brik for 15 kr. Angiv dit  
briknummer eller ønske om lejebrik ved tilmeldingen. Briklejen indbetaler du  
sammen med startafgiften. Klubberne/deltagerne hæfter for bortkomne 
brikker med 300 kr.  

Makstid 4 timer for damer under 40 år og herrer under 55 år. 5 timer for øvrige 

Præmier Til de bedste piger og drenge 

Deltagerliste Vil kunne ses på ”De Barskes” hjemmeside fra 18. februar 2013 

Kiosk Øl, vand, kaffe og te kan købes til rimelige priser. 

  

Stævneleder Jan Frederiksen, OK Roskilde 

Banelægger Rune Gundersen, Tisvilde Hegn 

Banekontrol Leif E. Larsen, Tisvilde Hegn 

 

På gensyn til en spændende tur I Troldens Fodspor 2013 - Stortrolden 

http://goo.gl/maps/OdJ8B
http://goo.gl/maps/wHzfk
http://goo.gl/maps/CE9at

