
 

Østdanske mesterskaber i Cross for ungdom 
 

Søndag d. 7. november 2010 i Bagsværd 
 

Arrangør:  Bagsværd Atletik Club 
 
Kontaktperson: Inger F. Hammeken tlf: 51 88 44 97 eller 44 49 44 97 

mail: bac@famhammeken.dk 
   
Starttider:  Drenge indtil 11 år  kl. 13:00 

  Piger indtil 11 år  kl. 13:20 
  Drenge 12/13 år    kl. 13:40  
  Piger 12/13 år  kl. 14:10 

  Drenge 14/15, 16/17 og 18/19 år  kl. 14:40 

  Piger 14/15, 16/17 og 18/19 år kl. 15:10  
   
Løbeområde: Området der løbes i er skoven vest for Bagsværd Sø. Ruten er 

omkring Kobberdammene bag Bagsværd Rostadion. Området 
kan ses på KRAKS kort 116, der er afbildet på efterfølgende side.  

 
Parkering: Der er 5 parkeringsarealer i nærområdet, som alle har gå-afstand 

til start. Se parkeringsarealernes geografiske placering med 
afstande til start på efterfølgende oversigtskort. 

 
Nærmeste S-station: Nærmeste S-station er Skovbrynet Station der ligger på Farum-

linien. Der er ca. 1200 m til Start fra stationen (se KRAKS kort på 
efterfølgende side). 

 
Bad og omklædning: Der er mulighed for bad og omklædning i Bagsværd Rostadions 

lokaler på Skovalléen 40 (se efterfølgende oversigtskort).  
 
Startnumre: og farvestrimler udleveres klubvis ved start-/målområdet. Farve- 

strimler bæres på skulder i heat med blandede aldersgrupper.  
 
Løberuten: Ruten er lagt på en blanding af store brede grusstier, små jordstier 

samt græs i skoven. Blå sløjfe er rimelig flad og rød sløjfe er lidt 
kuperet. 

 
Løberute 2 km: Der løbes to blå sløjfer á 1 km, i alt 2 km (se kort på efterfølgende 

side). 
 
Løberute 4 km: Der løbes en blå sløjfe á 1 km, en rød sløjfe á 2 km og en blå 

sløjfe á 1 km, i alt 4 km (se kort på efterfølgende side). 
 

Præmier: Der er medaljer til de 3 bedste individuelt i hver række og til de 3 
bedste 3-mandshold i hver række. Præmieoverrækkelse vil ske 
løbende. 
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KRAKS kort 116 med Start og Skovbrynet station 

 
 

Oversigtskort med Parkeringsarealer, Bad og Omklædning samt Start. 

 



 

Blå sløjfe 1 km. 

 
 

Rød sløjfe 2 km. 

 


