rytterMANUAL FOR
EN FORÅRSDAG I
HELL-SINGØR 2022

CK Kronborg siger tak til vores trofaste sponsorer.

Hvor var i dygtige...!

Kære deltager i En Forårsdag i Hell-singør 2022
Inden løbet sidste år fik jeg som løbsansvarlig et møgfald fra Nordsjællands Politi, fordi vi havde fået den
rigtig dårlige vane at sprede os ud over hele vejen. Især op ad Gl. Hellebækvej. Det møgfald gav jeg videre
til Jer ryttere - og nøj hvor var i flinke til at holde Jer inden for de dobbelte optrukne spærrelinjer.
Det må I også meget gerne i år - så bliver både Jeg og Nordsjællands Politi meget glade, og vi risikerer
ikke at løbet lukkes ned, inden det for alvor er kommet i gang. Dette er ikke for at spilde bussemand - det er
for Jeres sikkerhed...! Vi ses på søndag.
Med venlig hilsen
Henrik Malmgreen
Løbsansvarlig
CK Kronborg

Løbet i 2022 bliver det første, hvor vi benytter Kulturhavn Kronborg som stævneplads, lige som det bliver
herfra, at masterstarten kommer til at gå. Planen er, at samarbejdet med Kulturhavn Kronborg og Helsingør
Kommune skal gælde fremadrettet. Det er vi både glade og stolte over i CK Kronborg.

Oversigtskort over området

Område og parkering:
- Den blå plet er Hal 14, hvor der er indskrivning, toiletter og forplejning.
- De røde pletter er parkeringsområder. Kulturværftet har både 3-timers og 24-timers parkering.
- Området i venstre kant af illustrationen er 24-timers parkering.
- Området øverst i illustrationen er betalingsparkering (til en meget rimelig pris).
- Se i øvrigt her: https://www.helsingor.dk/media/c5fnok1s/parkeringskort.pdf

Den komplette rute

HELT NYT MÅLOMRÅDE - VÆR OPMÆRKSOM
For første gang skal vi prøve at have opløb på Strandpromenaden
ud for Helsingør Camping. Vi har sørget både for passende advarsel af beboere samt standsnings- og parkeringsforbud, men du
skal selvfølgelig også selv være opmærksom og passe på såvel
dig selv som dine cykelvenner. Tidtagervognen vil være placeret
for enden af Strandpromenaden. Det er også i den ende, du skal
forlade målområdet for at komme tilbage til Kulturhavn Kronborg.
HUSK AT CHECKE RUTEFORLØBET I MANUALEN ALT
EFTER OM DU SKAL KØRER 1 ELLER 2 OMGANGE.

PAS PÅ LØSE HUNDE
I 2021 havde vi desværre en
episode, hvor der var lidt tumult
mellem en løsgående hund og
nogle ryttere. Vær derfor opmærksom på, at Teglstrup Hegn på
højre side af ruten fra golfbanerne
og ud mod Kobberdammen er en
hundeskov. Vi opsætter skiltning.

DE KOMMER TIL AT GIVE DEN GAS
Vi har fornøjelsen at byde velkommen til
Cycling Academy. Det er et helt nyt U19
team med rødder i Ordrup CC samt CK
Fix Rødovre. Målet er at have en rød
tråd i forløbet lige fra U11 til U23, og lige
nu tæller U19 teamet 9 ryttere, mens
2 mere er tilknyttet, og det deltager i
løb i såvel i ind- som udland. Holdet er
startet i år, men det er allerede blevet til
flere fine resultater, nemlig SM guld og
sølv ved Cross DM samt bronze til DM i
omnium. CK Kronborg og En Forårsdag
i Hell-singør ser frem til at opleve holdet
ved dette års strabadser.
LADCYKLER PÅ RUTEN
I 2021 realiserede Lars Møller, Mikael Møller
og John Brøndum fra CPH Passion Crew en
livsdrøm. De cyklede fra Danmark til Paris og
videre mod Roubaix. De gennemførte kort
sagt En Forårsdag i Helvede - på 16 kg. tunge
ladcykler...! Søndag den 10. april kommer
Mikael Møller og 4 af hans cykelvenner til
Helsingør for at pudse formen af frem mod
maj, hvor de drager mod syd for at køre den
270 km. lange rute til Flandern Rundt til ære
for 25-året for Rolf Sørensens sejr.
AFDÆKKEDE TRAPPETRIN
På stigningen fra Ophelias Kilde og op til Gl.
Hellebækvej vil du møde disse trappetrin. De
vil dog på dagen være dækket af med køreplader, men alt efter vejret skal du nok lige
være opmærksom på, at der kan være fedtet
eller glat. Det er kun de ryttere, der skal køre
2 omgange, der vil møde disse.

ÆNDRINGER I SKOVEN
Fra og med i år har vi lavet en mindre ændring i skoven for
at få brostensstykket på den anden side af Skindersøvej
med på ruten. Det har vi nemlig haft tidligere. Ændringen
er beskrevet i selve ruteplanen, men du kan her se en
grafisk gengivelse. Den grønne rute er den, vi kørte tidligere - den røde rute er den, vi kører fremadrettet. Vi kører
stadig ind samme sted på Gurrevej, men fortsætter så
videre inde i skoven til krydset med de fire store sten, hvor
der drejes til højre. Det betyder så også, at Skindersøvej
krydses lidt nordligere end hidtil.

det du skal læse før du
klikker i pedalerne
INDSKRIVNING - HVOR OG HVORNÅR?

Indskrivning finder sted fra kl. 07.30 i Hal 14 på
Kulturhavn Kronborg. Det er muligt at tilmelde sig på
dagen, og der kan betales med såvel Dankort som
MobilePay eller kontanter. Eftertilmeldingen lukker
præcis kl. 09.00.

HVORNÅR OG HVORFRA GÅR STARTEN?

Starten går fra hal 14. Herre og Dame Lang samt
+40, +45, +50, +55 og +60 kører 2 omgange. Herre
og Dame Kort samt U19, U17, U15 og U13 kører
1 omgang. Alle starter kl. 09.30 og kører samlet
med masterstart gennem byen. De klasser, der
skal køre 2 omgange, kører forrest. HUSK du
skal stå klar i startboksen senest 15 minutter før
start.

steder og vigtige sving så godt som muligt, er det
også dit eget ansvar at sætte dig ind i og kende
ruten.

HVORNÅR GIVES LØBET FRIT?

Løbet gives førest frit, når der køres ind på det
første grusstykke ved den røde bom lige ved golfbanerne. Det er ikke på noget tidspunkt tilladt at
passere forreste marshall, før løbet er givet frit.
Sker dette, vil det medføre øjeblikkelig diskvalifikation og udtagelse af løbet.

SIKKERHEDEN ER VIGTIG FOR OS

UDLEVERING AF CHIP OG STARTNUMMER
I forbindelse med registrering får du udleveret chip
og startnummer. Dit startnummer skal fastgøres på
ryggen, mens chippen skal sidde på fronten af
hjelmen.

CK Kronborg går op i at arrangere et godt og sikkert
løb. Derfor har vi allieret os med de dygtige BMW
Race Marshalls, lige som der naturligvis er samarittervagt på stævnepladsen på Kulturhavn Kronborg.
Men husk, at du kører på eget ansvar og, at alt
går nemmere, når man tager hensyn til hinanden
og tænker sig om. Derfor - kør med omtanke og kør
forsigtigt. Du må påregne, at flagposter og Trafik
Officials trækkes tilbage senest kl. 12.30.

FÆRDELSLOVEN SKAL OVERHOLDES

PRÆMIEOVERRÆKKELSE

Nordsjællands Politi har bedt os indskærpe, at der
skal køres efter færdelslovens regler. Instrukser
fra flagposter, marshalls samt løbsledelse skal til
hver en tid og uden tøven efterkommes. Da ruten
flere steder krydser jernbanespor, skal det pointeres, at passage efter, at bommene er begyndt
at gå ned, vil medføre øjeblikkelig diskvalifikation og udtagelse af løbet.

KØR SIKKERT - KEND RUTEN

Husk du kører på eget ansvar, og selv om vi gør,
hvad der er muligt for et bemande alle strategiske

Efter løbet serverer CK Kronborg en forfriskning og
romkugler fra Kjærstrup Chokolade i Helsingør. De
er gode - vi har prøvesmagt dem...! Det sker i Hal
14 på Kulturhavn Kronborg.
PRÆMIEFORDELING
Hvis du har tilmeldt dig herre lang/kort eller dame
lang/kort, dyster alle mod hinanden uanset alder.
Har du tilmeldt du dig en af de åbne klasser, dyster
du sammen med andre inden for det 5-års interval,
klasen gælder. Ungdomsklasserne er naturligvis
også aldersopdelt.

CK Kronborg ønsker alle en god dag og en forrygende cykeltur i det nordsjællandske landskab.

Løbet gives frit:
Efter at have forladt Kulturhavn Kronborg
og have besteget Gl. Hellebækvej, passerer vi først golfbanerne (kig efrter krydsende golfspillere på vejen) og dernæst
skovløberhuset, hvor det første grusstykke
starter.

Status: Passage
Specielle forhold: Pas på fodgængere og cyklister

Her gives løbet frit, altså ved passage
af den røde bom efter golfbanerne ved
indkørsel til skoven. MC Marshalls må
ikke overhales, før løbet gives frit.

Venstresving ved Kobberdam:
Efter at have passeret golfbanerne og
være fortsat lige ud gennem skoven,
kommer du hen til Kobberdammen, hvor
der drejes til venstre umidelbart før søen.
I fortsætter lige ud, til I kommer til et
T-kryds.

Højresving ved Klaresø:
For enden af skovstien ved T-krydset
drejes til højre. Derefter følges skovstien
til den næste bemandede post, hvor der
drejes til højre.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på fodgængere og cyklister

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på fodgængere og cyklister

Højresving ud mod avlsgården:
Her drejes skarpt til højre ud mod den
tidligere Hellebæk Avlsgård.

Venstresving ad Hellebækvej:
Når du når op til krydset ved den brede
grusvej drejes til venstre ad Hellebækvej.

Venstresving ad Esrumvej:
Du kommer nu til Nygårdkrydset - pas på.
Det er et farligt kryds med biler fra alle
retninger. Det vil være bemandet med
trafikofficials. Deres anvisninger SKAL
efterkommes.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på fodgængere og cyklister

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på fodgængere og cyklister

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på - farligt kryds

Venstresving ad Rødegårdsvej:
Du svinger dernæst til højre ad Rødegårdsvej. Pas både på modgående biler
på Esrumvej samt modgående biler på
Rødegårdsvej under svingning.

Blødt venstresving/Karlsgårdsvej:
Som vanligt følges Rødegårdsvej helt op
til Gurrevej. Det vil sige, at du blot fortsætter lige ud i den bløde venstresvingskurve
ved Karlsgårdsvej.

Højresving ad Gurrevej:
Ved Gurre Kirke svinges til højre. Krydset
er bemandet, og trafik fra venstre standses. Du skal derfor selv passe på trafik fra
højre under svingningen.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra Rødegårdsvej

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på biler fra højre

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på modgående og biler fra højre

Venstresving ad skovvej:
Du er nu kommet frem til højspændings
masterne og folden på venstre hånd.
Her svinger i til venstre ind på skovstien.
Svinget er bemandet, og modgående trafik
holdes tilbage. Men vær selv opmærksom.

Højresving ad skovvej:
I krydset ved de 4 store sten skal du dreje
til skarpt højre.

Krydsning af Skindersøvej
Du skal nu passerer Skindersøvej første
gang. Krydsningen er bemandet og Marshalls er også ekstra opmærksomme her
- men det skal du også selv være.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på modgående biler

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på fodgængere og cyklister

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på tværgående trafik

Højresving ad Smedebakken 1
Her drejer du til højre ad Smedebakken.
Brostensstykket munder ud i en asfalteret
vej, men den er spærret for biler. Pas dog
på fodgængere og cyklister. Svinget er blot
markeret med pile.

Højresving ad Smedebakken 2:
I bunden af det lukkede asfaltstykke, drejer du igen til højre ad Smedebakken. Der
er rigtig god oversigt, og da du skal passere forbi nogle store markeringssten, skal
du lidt ned i fart. Benyt derfor lejligheden
til at orientere dig grundigt, inden du kører
ud.Flagpost holder trafik tilbage fra venstre. OBS: Hold til højre og følg den smalle
sti højre om det grønne trekantstykke.

Gurrekrydset - lige ud:
I Gurrekrydset fortsætter du lige ud ad
Smedebakken, som efter krydset nu hedder Ørsholtvej. Pas på den tværgående
trafik fra både højre og venstre.

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på fodgængere og cyklister

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra venstre

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på biler fra højre og venstre

Højresving ad cykelsti:
Efter Gurre skal du til højre ad en dobbeltrettet cykelsti, der fører dig ned under
Skindersøvej. Da den er dobbeltrettet,
skal du passe på modgående cyklister
- lige som du skal være opmærksom på
bomme. Der plejer dog at være god plads
til passage, og de burde i dagens anledning være åbne.

Kryds ved Karlsgårdsvej:
Cykelstien slutter ved Karlsgårdsvej, hvor
du fortsætter lige ud ad Nørrelykkevej.
Du kommer nu ud på offentlig vej, hvorfor
du skal være opmærksom på biltrafik. Et
stykke længere fremme hedder vejen Hellebækvej. Du fortsætter bare lige ud.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på modgående cyklister

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på biler fra højre

OBS: Du har højrevigepligt.

Venstresving i Nygård krydset:
I det trafikerede Nygård kryds, skal du til
venstre et lille stykke ad Esrumvejen. Tre
flagposter holder styr på trafikken, men du
skal selvfølgelig også selv se dig for.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra alle retninger

Højresving ad Knudemosestien:
Umiddelbart efter Nygård krydset, svinger
du til højre ad en mindre befærdet og lukket vej. Men pas alligevel på modgående
færdsel, både biler, cyklister og fodgængere. Især i bunden af vejen, hvor du
kører ned i en cyklisttunnel, skal du være
opmærksom. Der vil være posteret en
flagpost både før og efter tunnellen.

Venstresving ad Knudemosevej:
Lige efter tunnellen svinger du til venstre
ad Knudemosevej. Her skal du passe på
trafik fra både højre og venstre, lige som
du et stykke nede ad Knudemosevej skal
være opmærksom på en bom. Den er
åben på dagen - men vær opmærksom.
pas også på modgående cyklister samt
fodgængere i tunnellen.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på modgående trafik

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra højre og venstre

Venstresving ad Holmenevej:
Umiddelbart efter bommene svinges
til venstre ad Holmenevej. Pas på den
tværgående trafik. Du fortsætter lige ud ad
Holmenevej indtil, du kommer til Saunte.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra højre og venstre

Første rundkørsel i Saunte:
I den første rundkørsel i Saunte skal du
blot lige over og videre ad Saunte Bygade.
Den vil være bemandet, men pas især på
trafik fra højre og orientér dig i forhold til
den modgående trafik.

Anden rundkørsel i Saunte:
I den anden rundkørsel i Saunte drejer du
til højre videre ad Saunte Bygade, der bliver til Sandagerhusvej. Vær opmærksom
på både modgående trafik og trafikken i
rundkørslen generelt. Rundkørslen er bemandet. Du fortsætter ad Sandagerhusvej
ned til Nordre Strandvej. Her passerer du
også togspor. Husk at bomme og signaler
SKAL respekteres.

Højresving ad Nordre Strandvej:
Du er nu på vej ud på den stærkt trafikerede Nordre Strandvej. Flagposten vil holde
trafikken fra venstre tilbage, og politiet
beder os understrege, at du SKAL holde
dig inde på cykelstien ved svingningen.
Og cykelstien ér faktisk god at køre på, så
den fortsætter du naturligvis af. Lykkes det
dig ikke at holde dig inde på cykelstien, er
det dit eget ansvar ikke at komme over i
venstre side af vejen.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra højre

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på modgående biler

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra venstre og højre

Højresving ad Ellebakkevej:
Nogle hundrede meter efter Hornbæk
Plantage, skal du dreje til højre ad Ellebakkevej for at komme ind på Ellebakkestien. Du skal være vaks ved havelågen,
for sidste år bragede førerfeltet bare forbi
uden at se flagposten. Ellebakkevej går
straks lidt op ad. Det er en grusvej, og den
fører direkte ind til Ellebakkestien, der går
ret op i himmelen, så være klar til at gå
ned i små gear. Den gode nyhed er imid
lertid, at kommunen har lovet at bommen
i bunden af stigningen i år vil være åben,
så der er fri passage - til glæde for både
ryttere og marshalls. Blikfang: Banner.

Højresving ad Odinshøjvej:

Du når kun lige knapt at få vejret, før du
skal til højre ad Odinshøjvej.

Venstresving ad Stormlugen:
Kort efter følger du vejen til venstre og
kommer ind på tormlugen, som du følger
til næste kryds. Du kommer gennem et
par hurtige sving, men vær opmærksom.
Oversigten er dårlig, og der kommer
modgående biler.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Smal passage

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra venstre og højre

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på modgående biler

Højresving ad Skibstrup Stationsvej:
Stormlugen ender i et T-kryds, hvor du
drejer til højre ad Skibstrup Stationsvej,
der umiddelbart efter svinger til venstre.
Dette kryds er bemandet, så trafik fra
venstre holdes tilbage. Pas på modgående
biler fra højre. Her passerer du også togspor. Husk at bomme og signaler SKAL
respekteres.

Venstresving ad Skibstrupvej:
Du kommer nu ned til et T-kryds, hvor du
skal skarpt til venstre. Da det går ned ad
bakke, og oversigten ikke er ret god, vil
der et stykke før krydset stå en vejledende
flagpost, der ligeledes kan advisere de
to flagposter i selve krydset. Som sagt
er der dåglige oversigtsforhold, hvorfor
du selv skal være meget opmærksom i
dette kryds. Det samme skal du længere
fremme ad Skibstrupvej, hvor små bakketoppe gør det svært at se den modgående
trafik.

Højresving ad Falkenbergvej:
Du kommer nu til en rundkørsel, hvor du
blot skal holde til højre i første frakørsel ad
Falkenbergvej. Denne rundkørsel er ikke
bemandet, så du skal selv være opmærksom.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra højre

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på dårlige oversigtsforhold

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på biler fra alle sider

Krydsning af Skindersøvej:
Du skal nu krydse Skindersøvej for anden
gang. En vejledende flagpost vil være
posteret på Falkenbergvej for at advisere
de flagposter, der skal standse trafikken.
Skindersøvej er stærkt befærdet, så du
skal selv have øjnene åbne. Du kører
SKAL dreje til højre og følge vejen hen
til den næste flagpost, der vinker dig til
venstre ind på det asfalterede stykke frem
mod bommen. Du må altså IKKE køre
skråt over Skindersøvej.

Venstresving ad skovsti i T-kryds:
Umiddelbart efter skovdiget, drejer du til
venstre.

Til højre ad første skovsti:
Efter venstresving T-krydset skal du til
højre ad første skovsti. Efter et stykke
passerer du en korist, og længere fremme
skal du til højre i et T-kryds.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på tværgående trafik

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på cyklister og gående

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på cyklister og gående

Til højre i T-kryds:
Du rammer nu endnu et T-kryds, hvor du
skal til højre. Dette kryds er ikke bemandet.

Venstresving ad skovsti:
Du passerer et lille hus på højre hånd og
drejer derefter til venstre på toppen af
stigningen

Til venstre ad Bøssemagergade:
Du kommer nu ud af skoven og rammer
Bøssemagergade. Her drejer du til venstre. Svinget er bemanet af flagpost, der
holder trafik tilbage fra både højre og venstre. Men vær selv opmærksom.

Status: Pile/flag
Specielle forhold: Pas på cyklister og gående

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på cyklister og gående

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra højre og venstre

Højresving ad Nordre Strandvej:
Du har fart på ned ad Bøssemagergade,
så vi har posteret en vejledende flagpost
et stykke før svinget, så han kan advisere
de egentlige flagposter. En vil holde trafikken tilbage fra venstre og en anden vil
holde tilbage fra højre - men pas på ikke at
gøre svinget for stort. Det er skarpt..!

Skal jeg til venstre eller til højre:
Du er nu ige ud for Hotel Marienlyst på
Ndr. Strandvej, og gælder det om at kunne
den lille tabel. Skal du køre 1 omgang,
drjer du til venstre ind mod hotellet og følger flagpostens anvisninger, skal du køre
2 oimgange, drejer du til højre ad Slotsvej
og kører ud på anden runde. Du SKAL
følge instruktioner fra trafikofficials, og du
SKAL holde tilbage for toget.

Venstresving ved Ophelias Kilde:
Du kører nu på den vanlige rute bag om
det gamle stadion, men for at komme
ud på runde 2 skal du dreje til venstre
tidligere, end du har gjort det før. Nemlig
allerede ved Ophelias Kilde. En flagpost vil
sørge for, at du ikke kører for langt.
BEMÆRK: Midt på bakken er der nogle
trappetrin, som vi har dækket over med
køreplader. Pas på - der kan alt efter
vejret måske være glat.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på biler fra højre og venstre

Status: Bemandet
Specielle forhold: 1 omg. drejer til
venstre, 2. omgange drejer til højre...!

28 + 29

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas på gående og cyklister

Højresving ad Gl. Hellebækvej:
Dette sving er bemandet af flagpost, der
holder trafikken tilbage fra venstre.

Status: Bemandet
Specielle forhold: Pas biler fra højre

OPLØBET - VIGTIG INFORMATION

Når du svinger til venstre ved Hotel Marienlyst, drejer du umiddelbart efter til højre og derefter til venstre ad
Strandalleen. Under løbet vil der være indkørsel forbudt for biler (udtagen til Helsingør Camping), lige som
der er standsnings- og parkeringsforbud i begge sider af vejen - men vær opmærksom. I bunden af Strandalleen drejer du til, højre ad Strandpromenaden, hvor der er opløb. her vil der være lukket for fodgængere
og cyklister - men igen, vær selv vågen.
OBS: Af hensyn til de øvrige rytteres sikkerhed, er det vigtigt, at du forlader målområdet i den ende,
hvor tidtagervognen befinder sig. Herfra kører du langs Helsingør Nordhavn og retur til Kulturhavn
Kronborg, hvor Hal 14 vil være ramme om præmieoverrækkelse og socialt samvær.

PÅ GENSYN I 2023

