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Velkommen til Teglstrupløbet
Vi er vendt tilbage til Teglstruphegn og den sydlige del. Den sydlige del af Tegl-
struphegn har ikke været anvendt til politiløb siden Henrik Wiberg, Københavns 
PI, for en del år siden ledte en flok trætte løbere gennem natten fra Nyrup og 
videre gennem Teglstrup til vandrerhjemmet på Nordre Strandvej i Helsingør. Ved 
umiddelbart syn af kortet virker skoven ikke specielt indbydende eller spændende. 
Men når I først kommer ud i terrænet med blandet kupering – herunder et at de 
højeste punkter i Helsingør, mosklædt skovbund, enge med gamle hulveje – skal I 
nok få en skøn tur. Vi er stadig kede af, at vi i 2012 måtte aflyse, da vi ikke kunne 
tiltrække nok ressourcer til afvikling. Derfor er det dejligt, at vi i år er med igen og 
gøre vores til, at politi o-sporten kan trives, uagtet det med ringere muligheder 
for tjenestefri og tjenestekøretøjer ikke er blevet nemmere. 

Erik Skriver
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Tid & Sted  Torsdag den 10. oktober 2013. 
   Løvdalsskolen
   Løvdalsvej 9, 3000  Helsingør
   Åbent fra kl. 09:30
  
Omklædning Løvdalsskolen efter anvisning. Bemærk omklædningsrum
    
Kørsel  Start er beliggende ca. 150 meter fra stævnecenter og par-
   kering.  Der er afmærket med snitzling frem til start.

Første start Kl. 11:00.

Afstande  Start og mål er beliggende 150 m. fra P plads.

Overtrækstøj Kan lægges ved mål.

Værdigenstande Kan medbringes og lægges ved MÅL.

Slutinstruktion Teglstrupløbet 2013

»
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Kort   Teglstrup hegn Syd 2010.  Kortet er revideret i maj måned  
   2013 1:10.000  ækv. 2.5 ( Rivfaste kort)
  
Baner  Bane 1 – 9.2 km . Bane 2 – 6,9 km
   Bane 3 – 5,4 km  Bane 4 – 4,1 km
   Bane 5 – 5.7 km  Bane 6 – 5,2 km
   Husk max. tid på 2½ time.
   Udgåede løbere skal melde sig ved start/mål.

Kontrol  Der anvendes Sport Ident.
   SI brikken udleveres ved start, og løberne anvises til 
   Clear+ Kontrol. I start øjeblikket sættes brikken i start- 
   boxen, og derfra tæller tiden.
   Ved alle poster sættes brikken i SI boxen.  Som kvittering  
   gives et lille blink signal og en bip lyd.
   Såfremt det konstateres, at SI boxen ikke virker, skal lø- 
   beren selv kontrolklippe i R felterne på kortet.

Definitioner Løse definitioner findes ved start og må KUN medtages,  
   såfremt løberen medbringer særlig holder til definitioner.

Resultatformidling Offentliggøres snarest i idrætscentret.

Afslutning  Forventes i stævnecentret ca. kl. 1230 -1300, eller når  
   sidste løber er i mål. 

Præmier  Efter deltager antal.

Dommer  Tilstedeværende medlemmer af Feltsportsudvalget.

Skoven  
En nordsjællandsk skov af de bedre.
Skoven er rimelig varieret med kupering og åbne områder. Et udbredt stisy-
stem.
Banelægningen har taget hensyn til 2 større forbute områder, dels et stort 
moseområde midt på kortet og dels det nordvestlige område syd for Esrum-
vejen. De forbudte områder vil ikke være indtegnede på kortet, da banelæg- 
ningen har taget højde herfor.

Helsingør PI ønsker Jer en god tur.
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Start 

Mål Parkering & 
stævnecenter

. 

Indkørsel ad 
Løvdalsvej 
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Hele området uden for cirklen er 
LØBSOMRÅDE !!!!!! 

Hele området uden for cirklen er 
LØBSOMRÅDE !!!!!! 

Opvarmning kun på  
Løvdalsvej !!!! 
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Den østlige del af Teglstrup Hegn be-
stod tidligere af Nordskoven mellem 
Øresund og Esrumvej, af moser og 
lyngsletter syd for Esrumvej og af del 
af Østerskoven syd for Pindemosen. 
Teglstrup Hegn, som i dag omfatter 
543,7 ha, er fremkommet som resul-
tat af skovseparationsforretningerne i 
1783, godkendt ved kgl. resolution af 
22. marts 1784. Det nye skovområde 

blev indhegnet med sten-, jorddiger 
og grøfter i perioden 1785-1795 og 
fik navnet Theilstrup Skov Indhegning, 
senere ændret til Teglstrup Hegn. Sko-
ven blev opmålt og korttegnet i 1794 af 
landmåler og arkitekt Johan Christian 
Valentin Løffler. På det nye skovareal 
Theilstrup Skov Indhegning fra 1795 lå 
"Sande Weyen, den gik fra Hammer-
møllen til Helsingøer". Sandvejen blev 

Teglstrup Hegn og 
Pindemosen
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i 1870 érne befæstet og i 1876 optaget 
som den offentlige vej, Nordre Strand-
vej. I 1881 blev Gammel Hellebækvej, 
tidligere kaldet "Fisker Huus Weyen" 
mellem Helsingør og Hellebæk ned-
lagt som offentlig vej gennem skoven. 
De ca. 1 ha blev købt af skovvæsenet 
for 450 Rdl. Til anlægget af jernbanen 
Helsingør-Hornbæk afstod skovvæse-
net ca. 1,6 ha af Teglstrup Hegn, og i 
forbindelse med Esrumvejens regule-
ringer og udvidelser, senest i 1967, er 
ca. l,7 ha fragået skoven. 

Pindemosen
Pindemosen er navnet på et oprin-
deligt større vådområde i den vest-
ligste del af Helsingør overdrev, som 
også strakte sig videre ind gennem 
den sydligste del af Teglstrup Hegn. 
Moseområdet, der har givet navn til 
ejendommen Pindemosegaard, er i dag 
stort set tørlagt, og store dele af area-
lerne er i dag hjemsted for en større 
kolonihaveforening. 

Vejbrolægning fra 1100 - tallet
Ved Esrumvejens regulering i 1966/67 
er gammel vejbrolægning frilagt på en 
længde af 33 m og bredde 3,6 m umid-
delbart vest for parkeringspladsen, der 
ligger syd for Langemose. Det brolagte 
vejstykke stammer fra middelalderen, 
hvor vejen dannede hovedforbindelse 
mellem Helsingør og Esrum Kloster 
og muligvis Søborg Slot, der begge er 
opført i midten af 11O0-tallet. 

Hulveje
Fra historisk tid findes spor af hulveje 
i det nordøstlige hjørne af skoven mel-
lem Nordre Strandvej og jernbanen og 
syd for Esrumvej ved Løvsalsvej og 
førnævnte oldtidshøj. Begge hulveje 
fremtræder kun svagt i terrænet. 


