
 

3. runde af DAF’s Region ØST’s Vinterturnering 
 

Lørdag d. 3. februar 2007 i Bagsværd 
 

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

mail: isifm@dk.ibm.com eller famham@vip.cybercity.dk  
(send gerne mail til begge adresser, hvis det er tæt på løbsdato)  

 
Starttider:  Piger og Drenge indtil 11 år kl. 13.00 
 
(Bemærk starttider er Piger og Drenge 12/13 år kl. 13.20 
1 time senere end op- 

rindelige, pga. færge- Piger og Drenge 14/15 år kl. 13.40 
problemer fra Bornholm) 

  Piger og Drenge 16/17 år kl. 13.40 
 

Løbeområde: Området der løbes i er skoven vest for Bagsværdsø. Ruterne går 
både gennem Aldershvileskov og Bøndernes Hegn. 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).  
 
VIGTIGT: Grundet aflæsning af stregkode er det vigtigt, at alle løbere sætter 

manilamærket fast ved højre skulder. Eftertilmelding på dagen og 
udlevering af erstatningsnummer sker ved henvendelse i 
campingvogn opsat ved start. 

 
Løberuterne: Ruterne er hovedsageligt lagt på store brede grusstier i skoven 

dog er der en strækning på ca. 300 m, hvor der løbes på en 
jordskovsti der kan være lidt mudret.  

 
Løberute 2 km: Runden er på 2 km. og gennemløbes 1 gang (se kort på 

efterfølgende side). 
 
Løberute 3 km: Først løbes en runde på 1 km. og herefter en runde på 2 km. (se 

kort på efterfølgende side). 
 
Løberute 4 km: Runden er på 2 km. og gennemløbes 2 gange (se kort på 

efterfølgende side). 



 

KRAKS kort 116 med Start og Skovbrynet station 

 
 

Oversigtskort med Parkeringsarealer, Bad og Omklædning samt Start. 

 



 

Løberute 2 km: gennemløbes 1 gang. 

 
 

Løberute 3 km: først løbes blå sløjfe og herefter rød sløjfe. 

 
 



 

 
Løberute 4 km: runden gennemløbes 2 gange. 

 
 
 


