
Løvbakkerne Vest 2020

Sådan bruger du kortet
Ved hjælp af kortets signaturer kan især veje og stier lede dig frem til pæleposterne, som er anbragt 
nøjagtig i midten af hver af de indtegnede røde cirkler.

1 cm på kortet svarer til  80 meter (en kort foldboldbane) ude i naturen.

Før du starter, vil det være godt at udvælge det antal poster,  du vil finde.

Forbudte områder
Det er vigtigt at gøre sig klart, at når man får lov til at løbe orienteringsløb på private områder, er det 
med ejerens velvillige tilladelse, men der kan være visse områder, hvori vi ikke må løbe. Disse er på 
kortet markeret på 3 måder: sortskraverede, rødskraverede og olivengrønne arealer (hus og have). 
Endvidere må der kun løbes over ”Dyrket mark ” (gult med sorte prikker), hvis du tydeligt kan se, at  
marken er afhøstet. Vær også opmærksom på, om der evt. er jagt i området.

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

Forslag til ruter
Fra start 1: (Hushjørne ved Naturskolen)
Tur 1 ca. 2000 m: S1-01-29-30-90-31-08-84-64-02-S1
Tur 2 ca. 2200 m: S1-06-07-36-35-34-33-08-31-30-09-S1
Og så lige den svære: 4200 m: S1-01-78-29-30-72-46-43-38-37-88-07-06-02-S1

Fra Start 2: (Hovedporten til Løbvakke Dyrehave – Dådyrturen)
Tur 3 ca. 2200 m: S2-49-48-47-45-44-43-42-41-39-35-34-33-52-50-S2
Tur 4 ca. 3000 m: S2-50—52-42-49-48-47-44-43-41-39-35-36-07-64-09-31-S2

Fra start 2: Hovedporten til Løvbakke Dyrehave – ASFALTTUREN)
Tur 5 ca. 1500 m: S2-50-52-33-08-64-02-09-31 S2

Fra start 2: (Gennem store dele af området)
Tur 6 ca. 4100 m: S2-31-09-08-02-01-29-30-86-72-46-47-48-43-42-49-S2

Meddelelse om beskadiget eller forsvunden post
Hvis du opdager, at en post er beskadiget eller måske helt forsvundet, kan du give besked til Kaj 
Halling, Herning Orienteringsklub, tlf. 2963 5148

Her kan du læse mere om orienteringsløb
www. Herning-Orienteringsklub.dk. Herfra kan du også udskrive orienteringskortet og evt. et 
kontrolkort. Klik ind på ”Prøv orientering” og ”Udskriv gratis kort”)

Beskrivelse af 
de faste poster 
i Løvbakkerne 
Vest 2020
Start er angivet med en 
rød trekant. Du kan selv 
vælge om du vil bruge 
et af kortets naturlige 
startsteder, eller du 
blot vil starte fra én af 
posterne.
Der er to naturlige 
startsteder:

Start 1: Hushjørne ved 
Naturskolen.

Start 2: Stikryds lige 
nord for indgangen til 
Løvbakke Dyrehave.

01. Vej-X
02. Vejknæk
06. Sti-X
07. Stenbunke
08. Hugning/Sti-X
09. Hegnshjørne
28. Stisammenløb
29. Dige-ende
30. Stisammenløb
31. Dige-ende
33. Port
34. Lille lavning
35. Stikryds
36. Vej/Hugning-T
37. Lavning
38. Hul
39. Træ
41. Stisammenløb
42. Stikryds
43. Lavning
44. Sti/lille rende
45. Stisammenløb
46. Slugt
47. På sti nord for slugt
48. Høj
49. Stisammenløb
50. Stikryds
52. Stisammenløb
64. Stikryds
72. Sti/Vejsammenløb
84. Stisammenløb
86. Stisammenløb
90. Vej/Skovhjørne


