
Tømmermændsløb 
Den 1. januar 2017 

DANMARKSPREMIERE!! 

- måske endda Verdenspremiere? 

Helt nyt terræn – for 3. år i træk! 

Splinternye kort over og under jorden!  

      

 

 

 

 

 

Indg. Minen 



NYTÅRET STÅR FOR DØREN – 

NYT OMRÅDE og HELT NYE O-KORT  

OVER OG UNDER JORDEN.  

Oplev Krat og  

Thingbæk Kalkmine 
Traditionen tro byder vi dig velkommen til åbning af sæson-2017 i Rold Skov. Det er Nytårsløb nummer 

19 i perlerækken af gode, spændende og anderledes orienteringsoplevelser 1. Nytårsdag.  

Vi har gennem årene budt på mange forskellige kort af ældre dato, men for 3. år i træk præsenterer 

vi et helt nyt terræn og et par splinternye o-kort til Nytårsløbet. 

Vi har nemlig fået lov til både at tegne kort og løbe i Oplev Krat. Faktisk slet ikke et krat, men den 

flotteste gamle bøgeskov med et udfordrende og spændende kurvebillede. OG – som en 

Danmarkspremiere, måske endda en verdenspremiere!!!!!! – med poster under jorden - inde i 

Thingbæk Kalkmine, som ligger dybt nede under Oplev Krat. Det er ganske enkelt et helt unik mulighed 

for at løbe o-løb både over og under jorden! 

Oven i alle disse herligheder kommer et stille og flot nytårsvejr med blå himmel og en bleg vintersol. 

Sådan har vi ”bestilt” det.  

Stævnepladsen bliver ved ”Rebildcentret”, som er et nyt og spændende besøgscenter med fokus på 

Kilder, Kalk, Kunst og Kold Krig. Sidstnævnte med bunkeranlægget Regan Vest, der åbner for 

offentligheden om få år.  

Vi glæder os til at se jer alle til en helt speciel o-løbs-oplevelse 1. Nytårsdag 2017. 

 

 

 

 

 



”TØMMERMÆNDSLØB” 2017 

Nytårsdag, søndag, den 1. januar kl.13-13.30  

KORT O-kort Oplev Krat, 1:5.000. Printet. Nytegnet 2016 på grundlag af COWI-kurver. Ækvd. 2,5 m., 

og Special-O-kort Thingbæk Kalkmine, 1:500. Printet. Nytegnet 2016 på grundlag af en gammel 

beredskabsplan. Ingen kurver – men dybt nede under jorden! 

Lyset vil være tændt i Kalkminen, så det er ikke nødvendigt at medbringe pandelampe eller lignende, 

men man må selvfølgelig gerne have en lygte med, hvis synet ikke helt er hvad det var engang!. Lyset er 

naturligvis begrænset inde i minen, men man kan sagtens læse kortet og orientere sig. Deltagelse i 

løbet i Oplev Krat og inde Kalkminen er på løbernes eget ansvar! Det er ikke tilladt af færdes i de 

områder af minen, der er tegnet som ”forbudt område”. 

TILMELDING Ingen, mød bare op – vi har masser af kort og gode oplevelser klar. Men du må gerne 

sende en nytårshilsen med besked om din ankomst til joj@elvis.dk  

STARTAFGIFTSPAKKE kun kr. 80,00 – kun mod kontant – og ingen kredit eller Mobile Pay!! – men incl. 

adgang til minen, varm suppe, parkering, stævneplads, godt vejr og tørvejr inde i minen. Prisen er 
forhøjet i år, grundet adgangen til Kalkminen, som er en helt unik oplevelse. 

TIDTAGNING Ja, hvis du selv medbringer Emitbrik – kun egen løbstid og mellemtider, men ingen 

resultatliste. Der er jo kun for sjov her først på året!  

START OG MÅL Ved Rebildcentret 

BANER Lang svær ca. 4-5 km., kort svær ca. 3 km., mellemsvær ca. 2 km og let/begynder ca. 1,5 km. 

OMKLÆDNING Ved Rebildcentret (udendørs), ingen bad (det er alligevel alt for koldt til det 

vandpjaskeri). 

SUPPE – Ole Jensens vidtberømte nytårssuppe serveres gratis (er indeholdt i 

startafgiftspakken) til alle efter løbet. 

STEGT PATTEGRIS Næsten! Mulighed for at købe lækre grillpølser, der kan lægge låg på 

nytårsmenuen fra aftenen i forvejen! En løbetur, 2 griller og en kold cola eller pils – og du er som ny!  

PARKERING/MØDESTED  

Ved Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping. Afmærkning på rute 180, den gamle 

nord/sydgående hovedvej gennem Rold Skov.  

Parkering på Rebildcentrets parkeringsplads. Herfra max. 100 meter til stævnepladsen, der er 

oppe ved hovedindgangen til Thingbæk Kalkmine. Følg afmærkningen hertil. 

 

 



VINTERFORBEHOLD – tjek lige www.roldskovok.dk inden løbet. Hvis Kong Vinter driller, og sætter i 
med et himmelbetændt rendfog, giver vi nærmere besked via hjemmesiden. 

Men vi har bestilt en høj og smuk vinterdag med et let snedækket landskab, blå himmel og stille 
vejr. Og nede i Kalkminen er der altid tørvejr, bortset fra enkelte dryp fra kalkhvælvingerne. 

På gensyn og godt nytår 

Mine-bisserne fra Rold Skov OK 

 

 

O-poster i Thingbæk Kalkmine – dybt nede under jorden – aldrig set før. 

Denne verdenspremiere i Danmark må du ikke snyde dig selv for! 

 

 

http://www.roldskovok.dk/

