
Op af lænestOlen  

– ud i naturen

Orienteringsløb - skattejagt på en anden måde!

Motion for hjerne og hjerte
Udgivet af Herning Orienteringsklub i samarbejde med:

Dansk Orienterings-forbund

Bliv medlem af Herning Orienteringsklub
Herning Orienteringsklub dækker området fra 
Vesterhavet i vest til Silkeborg i øst. Holstebro og 
Karup danner nordgrænsen, mens Tarm/Brande 
udgør det sydligste område.

Klubben har ca. 175 medlemmer. I vintertiden har 
klubben orienteringsløb hver lørdag, mens det i 
sommertiden er hver tirsdag. 

Almindelig løbetræning finder sted mandag og 
torsdag. I weekenden deltager mange af klubbens 
medlemmer ofte i andre klubbers løb et sted i 
Danmark. Klubben har også moutainbike- 
orientering på programmet.

Vort smukke, stråtækte klubhus beliggende ved 
Sdr. Anlæg og Knudmosen tæt ved Herning bane-
gård danner hver uge rammen om mange af klub-
ben sociale aktiviteter (indkørsel fra Godsbanevej).

Har din lokale skole et kort med faste  
poster?
Ellers hjælper Herning Orienteringsklub gerne til 
med få et tegnet. Det sparer skolen for masser af 
dyr undervisningstid og giver samtidig eleverne 
mulighed for at stifte bekendtskab med en ny 
sportsgren. Kontakt klubbens formand via hjem-
mesiden.

Her kan du læse mere om orientering og 
faste poster
www.herning-orienteringsklub.dk
www.do-f.dk (Dansk Orienterings-Forbund)
www.findveji.dk (steder med faste poster i hele 
Danmark)

Over disse områder findes der kort med faste 
poster
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 1. Hvide Sande
  • Fotoorientering
  • Svær klitorientering
 2. Ringkøbing
  • Ringkøbing/Rindum
  • Ringkøbing/Alkjær
 3. Femhøjsande
 4. Præsthjerg
 5. Alumum
 6. Vildbjerg
 7. Haderup
 8. Ilskov
 9. Hammerum/Gjellerup
 10. Ikast
 11. Herning
  • Fuglsang Sø
  • Herning City (fotoorientering)
  • Herning City (m/mobiltelefon - audio poster)
  • Herning Nordvest
  • Knudmosen
  • Løvbakke Naturcenter
  • Løvbakkerne
  • Sdr. Anlæg
 12. Momhøj
 13. Kibæk
 14. Skovsnogen i Døvling
 15. Brande
 16. Uhre
 17. Skelhøj
 18. Snejbjerg
 19. Videbæk
 20. Husby
 21. Sunds
 22. Sønder Felding
 23. Ulfborg
24.  Lind Vest, Lind Øst



Hvordan kan de faste poster bruges
Gå eller løb en tur, alene eller sammen med  • 

 familien – og find så mange af posterne du  
 har lyst til.

Vælg f.eks. 10 poster ud. Hvem finder dem  • 
 hurtigst. Posterne kan tages i vilkårlig ræk- 
 kefølge.

Vælg f.eks. 10 poster ud og find dem i en  • 
 bestemt rækkefølge. 2 hold løber ruten  
 henholdsvis forfra og bagfra. Hvem kom- 
 mer først i mål.

Hvem finder flest poster på en time.• 
Børnefødselsdag med skattejagt. Skatten er  • 

 gemt ved sidste post.

Kortene kan skaffes på følgende måder:
Alle kort ligger som PDF-filer på  1. 
www.herning-orienteringsklub.dk under 
”Prøv orientering” og ”Udskriv gratis kort”.  
Til ikke kommerciel brug kan kortet gratis 
downloades.
Desuden findes der laminerede lånekort 2. 
i kortkasser direkte på startstederne ved 
følgende områder: 

• 
Momhøje (Naturcentret)• 

• 
Løvbakkerne (Naturcentret)• 
Knudmosen (Knudmosebjerget, P-Plads • 
v. Messevej og ved Herning Oriente-
ringsklubs klubhus, Godsbanevej)
Skovsnogen i Døvling (P-plads over for • 
Døvlingvej 2)
Præstbjerg (Naturcentret)• 
Videbæk/Herborg bakker• 
Husby• 

Kortene lægges i kassen efter endt brug, så 
andre kan få glæde af dem. 

 

 

 

 

Midt- og Vestjylland

Hvad er ideen?
Skattejagt, Orienteringsløb, Orientering – kært 
barn har mange navne. Denne folder giver dig 
mulighed for at få motion på en spændende, sjov 
og afvekslende måde.

Er du motionist uden trang til de helt store lø-
beture, men dog med mod på at bevæge dig i et 
raskt tempo? Vil du gerne en tur i skoven sammen 
med resten af familien? Eller er du måske på jagt 
efter en sportsgren, der giver dig motion for både 
hjerne og hjerte?

Herning Orienteringsklub giver dig muligheden: 
Prøv orienteringssporten.

Ingen anden sport kombinerer naturoplevelse 
og motion på samme måde som Orientering. Du 
kommer ud i skoven, langt væk fra idrætshallens 
neonlys og grill-duft. Du kan løbe eller gå – kort el-
ler langt – og der er altid en orienteringsbane, der 
passer til dit udviklingstrin.

Orientering er for hele familien – både dig 
og dit barn på én gang
Sikkert ikke på samme bane eller med samme 
sværhedsgrad, men familien er i skoven samtidig 
og kan bagefter sammenligne ruterne. 

Hvad er orienteringsløb?
Ved hjælp af et specielt fremstillet orienterings-
kort og evt. et kompas gælder det om så hurtig 
som mulig at finde et i forvejen udvalgt antal 
poster. Vinder er den, som hurtigst finder alle 
posterne i korrekt rækkefølge. Du kan selvfølgelig 
løbe eller gå og evt. tage oplevelsen som en sjov 
skattejagt.

Orienteringsløb når det passer dig
Ved hjælp af kortet med faste poster kan du løbe 
lige når det passer dig. Her er ingen faste mødeti-
der. Du bestemmer selv, om du f.eks. vil i skoven 
lige efter arbejdstid, lørdag morgen eller søndag 
eftermiddag. 

Der findes ca. 200 steder i hele Danmark  
med faste poster. Du finder dem under  
www.findveji.dk

På bagsiden kan du se alle de fastpostbaner, der 
ligger i Herning Orienteringsklubs område.

Orienteringskortet
Det vigtigste hjælpemiddel for en orienteringslø-
ber er orienteringskortet. Det er specialfremstillet 
og meget detaljeret. Det kan godt se indviklet ud 
den første gang du prøver at finde vej. 

Men der er logik i signaturerne:
Violet/rød trekant er et startsted.• 
Violet/rød cirkel er en post.• 
Grønt/hvidt er skov – jo grønnere, jo  • 

 tættere.
Gult er åbne området (græs, hede,  • 

 marker)
Blåt er vand (grøfter, moser, søer, hav)• 
Sort er veje og stier – jo tykkere streg, jo  • 

 større vej.
Nord er opad på kortet.• 

På alle kortene findes desuden en udførlig sig-
naturforklaring, og på bagsiden er der forslag til 
ruter.

Prøv at indtegne den rute du vil følge fra post til 
post.
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Hvordan ser en fast post ud ?
Drengene her er 
ved at klippe en 
post, som består 
af en ½ meter høj 
pæl med metal-
skilt med post-
nummeret og 2-3 
kontrolbogstaver. 
  
Under skiltet 
sidder en stift-
klemme. Med et 
klip i dit kontrol-
kort beviser du, 
at du har været ved posten. Nogle poster har kun 
kontrolbogstaver, men ingen stiftklemme.

Kontrolkort
Du behøver kun kontrolkortet, hvis du vil konkur-
rere med andre. Du kan udskrive kontrolkortet fra 
Herning Orienteringsklubs hjemmeside eller selv 
lave det med 2x2 cm tern svarende til det antal 
poster, du vil besøge. 
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Skolegårdskort

Herning Orienteringsklub er begyndt fremstillin-
gen af skolegårdskort. Det er særdeles detaljerede 
kort i A4 format i målestok 1:1000. To af disse kort 
-  Løvbakke Naturcenter og Sdr. Anlæg i Herning - 
er nu også tilgængelige for offentligheden. 
Se www.herning-orienteringsklub.dk under ”prøv 
orientering” og ”download gratis kort”. Disse to 
kort vil være særdeles relevante ved afholdelse af 
børnefødselsdage m.v.

Danmarks bedste til at finde faste poster

Gå på www.findveji.dk og 
deltag i kampen om at blive 
Danmarks bedste til at 
finde faste poster. Den bed-
ste har fundet over 12.000. 
Den bedste fra Herning er 
nået over 1.600.

De største udfordringer kan du få på kortene over:
Hvide Sande, Præsthjerg, Momhøj og Husby.

Ta’ et kig på bagsiden af denne folder og få et
overblik over, hvor fastpostbanerne i Herning 
Orienteringsklubs område ligger og planlæg 
allerede nu den næste udflugt...

Femhøjsande (Ringkøbing Camping)

Ikast Nord (v/ISI, Hagelskærvej)


