
KlinteskovenKlinteskovenKlinteskovenKlinteskoven    
Indbydelse til VTR-løb søndag den 23. november 2014 

Parkering: Den sydlige del af Camping Møns Klint. Afmærkning fra krydset Klintevej (rute 287) og 

Langbjergvej. Følg P-vagternes anvisninger.  

Stævneplads: Den nordlige del af Camping Møns Klint. Afstand fra parkering <200m. Mulighed for 

opsætning af klubtelte. 

Tidspunkt: Indskrivning fra kl. 9.45. Start mellem kl. 10.00 – 11.00. Poster indsamles fra kl. 12.30.  

Start: SP-start ca. 400m, følg rød/hvid snitzling. Kort, plastlomme og løse postbeskrivelser udleveres ved 

start.  

Kort: Klinteskoven, 1:10.000, ækvidistance 5 m, nytegnet til DM2013. 

Tegnet af Steen Frandsen, godkendt af kortkonsulent Troels Christiansen. 

Specialsignatur:  

X (sort kryds) = enligstående hegns-låge  

   (grøn linje) = væltet træ, svært passabelt. (ikke en egentlig specialsignatur, men blot en smal tæthed 3)  

Terræn: Skoven er moderat (til svært) kuperet med et detaljeret kurvebillede i visse områder. Vegetationen 

er primært løvskov med en generelt god gennemløbelighed. Stinettet er veludviklet med større skoveje og 

mindre stier. Skoven afgrænses mod øst af Møns Klints lodrette kridtklint. 

Overdrevsområder er alle steder hegnet ind. Hegnene må passeres (hoppes over, rulle under). Hegnet har 

de fleste steder 3-4 tråde. Der findes en del faste låger, som er markeret på kortet, samt fremhævet med 

banepåtrykket for bedre læsbarhed.  

Nogle af overdrevsområder bliver afgræsset af fredelige kreaturer og får. Der er generelt ikke meget vand i 

moser og grøfter, mindre stier kan være dækket med blade. Skoven er virkelig lækker lige nu ☺ 

Baner:  

Grøn  Begynder  2910m  13 poster 

Hvid  Let  3220m 12 poster 

Gul  Mellemsvær  4350m 14 poster 

Sort Mini  Svær  3660m 13 poster 

Sort Kort  Svær  4780m 14 poster 

Sort Mellem  Svær  6090m 16 poster 

Sort Lang  Svær  7730m  18 poster 

Tidtagning: Der benyttes SportIdent. Hav brikken klar ved indskrivning, det sparer tid. SI-brik kan lejes for 

kr. 10,- og erstattes ved bortkomst til dagspris. Efter målgang aflæses brik. 

Startafgift: -16 år 10kr, 16 år- 25kr. Betales kontant på dagen.  

Banelægger: Troels Christiansen 

Løbsansvarlig, SI mv.: Henrik Plenge Jensen  22177441 plenge@mail.dk 

 

På gensyn i Klintekongens fantastiske skov 

OOOO----63636363    VordingborgVordingborgVordingborgVordingborg 

 


