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På vegne af Orienteringsafdelingen i 
Københavns Politis Idrætsforening har 
jeg hermed igen i år fornøjelsen at byde 
dig velkommen til Nordsjælland og helt 
præcist Lystrup Skov, hvor vi har valgt 
at henlægge Pokalløbet til.

Jeg har igen allieret mig med Jørn Lind 
som banelægger, så det behøver jeg 
ikke at tænke så meget over. Med Jørns 
erfaring og gode resultater på orien-
teringsbanerne kan løberne forvente 
nogle gode baner. 

Vi har valgt at bruge Lystrup Skov den-
ne gang, idet det er ved at være nogen 
tid siden, vi sidst var her, og så ligger 
skoven i bekvem nærhed af både Jørn 
og undertegnede, og det tæller jo også.  

Jeg håber, at så mange som muligt vil 
blive til afslutningen og deltage i det 
sociale samvær, som er en naturlig og 
væsentlig del af sporten.

Med håb om et godt løb til jer alle!

Karsten Jørgensen
stævneleder

Gode løber

Stævneleder Karsten Jørgensen
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»

Lystrup skov
Lystrup Skov er af de sidste rester af 
den store sammenhængende skov, der 
en gang dækkede det meste af Nord-
sjælland. Terrænet er stærkt kuperet. 
Skovens største lysning gennemstrøm-
mes af Gørløse Å, og på lune sommer-
aftener er man næsten altid sikker på 
at kunne opleve elverfolket danse ude 
i den store lysning.

I skoven ses stadig mange tydelige 

rester af de sigtelinjer, som den sven-
ske rigsmarsk Bengt Oxenstierna an-
lagde i skoven og ud i det åbne land 
fra Kongehøjen under svenskekrigene 
1657-1660. Sigtelinjerne indgik senere 
i Christian V’s omfattende parforce-
jagtvejssystem fra 1670. En stor nord-
sydgående jordvold i skovens østlige 
del er rester fra 1720 af et hegnet 
høsletareal til brug for det kongelige 
rytteri på Frederiksborg Slot.
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Lystrup skov er en højtbeliggende skov, som af et NV-SØ-gående dalstrøg deles 
i en østlig, stærkt bakket og en vestlig noget fladere del. Ørnemosen og engen, 
som deler skoven i to halvdele, gennemløbes af Gørløse å, som starter fra Skt. 
Jørgen sø og løber til Havelse å. Gørløse å er en lille å, mens bakkedragene om-
kring åen er imponerende. 

Mod øst er det Himmerigsbakken, der afslutter den langstrakte bakkekam, der 
løber ud i landskabet og står i forbindelse med tunneldals systemet ved Mølleåen. 
Her i skoven slutter den brat, og bag den er der en slugt, der kaldes Helvedeshul-
let, men den hæver sig igen omkring Kongebakken. 

Lystrup har oprindelig været en del af et større Nordsjællandsk skovområde, men 
efterhånden som skov blev ryddet og opdyrket blev skovområdet delt i mindre 
områder. Småskovene blev ofte trængt tilbage til steder, hvor forholdene for 
agerbrug med primitive landbrugsredskaber, var mindre gunstige, og det stærkt 
kuperede terræn i Lystrup Skov rummer et varigt minde fra den tid, for over 200 år 
siden, da et ordnet skovbrug for første gang indførtes i større målestok i Danmark.

En tur gennem skoven udgår fra det store lindetræ ved Skovfogedvej (parkerings-
pladsen ved Skovlegepladsen). Folderen fås på Frederikssund Turistbureau og 
Rejsestalden i Jægerspris.

Skovhistorisk interesse knytter der 
sig til et stort rektangulært areal ved 
Kongebakken. Frederik V. indkaldte fra 
Tyskland den kendte forstmand von 
Lange til at forestå et vældigt skovrejs-
ningsprojekt i Danmark. Området her i 
Lystrup Skov blev hegnet med vold og 
raftehegn for at holde dyr og menne-
sker ude. Inde på arealet plantedes og 
såedes over 4.000 træer. Elm og ahorn 
i Lystrup Skov - og dermed også mange 
andre steder ved og i Slangerup - er 
direkte efterkommere af von Langens 
tilplantninger.

Alternativ skovadgang: Skovlegeplad-
sen på Lystrupvej. Midt i skoven og nær 
Kongehøjen findes en stor og velindret-
tet bålplads velegnet til familiebrug. 
Overdækket læ i tilknytning til pladsen.

Lystrup Skov og skovene omkring Bure-
sø er blandt de statsskove, som Skov- 
og naturstyrelsen har ladet certificere 
efter de to ordninger, som findes på det 
danske marked, FSC og PEFC
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Banelægger Jørn Lind

Instruktion

Stævnecenter Lyngehallen, Idrætsvej 14, 3540 Lynge. 
               Stævnecenteret vil være åbent fra kl. 0830.

Stævneplads      P-plads ved Skovfogedvej nord for skoven med indkørsel fra  
           Gørløsevej.
                                        Der vil være ophængt o-skærm ved Gørløsevej/Skovfogedvej.

Start       I umiddelbar nærhed af stævnepladen. Følg snitzling. 
          Fremkald til start sker 3 minutter før starttidspunktet. 
              Deltagere på bane 6 får udleveret kortet et minut før start- 
   tidspunktet, mens de øvrige får lagt deres kort frem foran sig. 
                Starttidspunkt: Se særskilt startliste.

Opvarmning      Opvarmning må foregå på Skovfogedvej.

Definitioner      Postdefinitionerne er trykt på kortene med IOF-symboler. 
          Bane 6 vil desuden være forsynet med tekstede postdefinitioner.  
                   Der er ekstra definitioner ved start, men kun løbere med egnede  
       holdere må benytte disse.
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Banelægger Jørn Lind

SI-system      Der anvendes poster med SportIdent enheder.
                             Lejede chips udleveres ved start. HUSK at  tømme og  tjekke chip- 
     pen i enhederne ved start.

Poster       Posterne er i skoven forsynet med rød/hvide skærme samt  
   SportIdent enheder, der afgiver lyd- og lyssignal ved regi- 
   strering.
                             Ved svigt af en postenhed skal postens klippetang anvendes  
   til klip i et af kortets reservefelter.
                             Posterne skal registreres numerisk rækkefølge, men hvis der  
   er registreret andre poster, medfører det ikke diskvalifikation.

Mål                      Der er mål på stævnepladsen. Udgåede løbere skal melde  
   sig i mål. 

Væske                 Der er væske i mål samt på bane 1. 

Overtrækstøj      På grund af den korte afstand til start, mål og stævneplads,  
   vil overtrækstøj ikke blive bragt fra start til mål.

Kort                   Lystrup Skov, 1: 10.000, revideret 2012. 
                             Kortet er ophængt ved stævnecenter og ved start. 

Terræn                Skoven er en typisk nordsjællandsk skov overvejende bestå- 
   ende af løvtræer og terrænet er hovedsageligt let gennemlø- 
   beligt. 
                            Skoven er flere steder rimelig kuperet. 

Afslutning           Præmieoverrækkelse i stævnecenter finder sted ca. kl. 1300,  
   eller når alle er i mål. Der er kaffe/te med ostemad/spegepølse  
   til dem, der har bestilt dette ved tilmeldingen.

Præmier              Der er pokal til vinderen af bane 1. Endvidere individuelle  
   præmier i alle klasser samt lodtrækningspræmier. 

Kiosk                 Der forefindes kiosk i Lyngehallen. 

Karsten Jørgensen
Stævneleder
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»

Støt vore annoncører...
...de støtter os

Postbeskrivelse
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Svendsens Gulvservice ApS  

 Egeskovvej 4 – 3490 Kvistgård  

Telefon 49 13 92 80 – Mobil 20 15 20 04
www.svendsengulve.dk



19

»



21


