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Aabenraa, d. 2-3-2017/Finn Hove 

Skolernes Find vej Dag 2017 - Aabenraa 
Praktiske forhold 

 

Tidspunkt: 19. maj 2017 kl. ca. 9 - ca. 12. Vi kan ikke sende 300 
elever i skoven samtidig, så vi vil  tage kontakt til læreren for at 
aftale ankomsttidspunkt pr. klasse med henblik på minimering af 
ventetider. Det ideelle vil være løbende ankomst mellem kl. 8.45 og 
9.15 evt. 9.30. 

Sted: Hjelm Skov med stævneplads (mødested) på legepladsen bag 
stadion. 

1. Formål 

Skolernes Find vej Dag er en landsdækkende orienteringsbegivenhed 
for skoleklasser. Rammer og målgruppe er forskellig fra by til by. 

Formålet er at 

 - Give eleverne kendskab til orienteringssporten og de lokale orienteringsklubber 

 - At give idrætslærere en enkel mulighed for at tilbyde at stort orienteringsarrangement  

Skolernes Find Vej Dag arrangeres af de lokale orienteringsklubber og Dansk Orienteringsforbund i 
samarbejde med Aktiv Aaret Rundt 

2. Deltagerantal og klassetrin 

I Aabenraa er målgruppen 6. klasse og det maksimale deltagerantal er 300. 

3. Aktiviteter 

Der tilbydes to løb: 

Mangepostløb: En bane med 30 poster, som opsøges i valgfri 
rækkefølge. Postkontrol foregår med klippetang. Inden for 40 minutter 
skal eleverne i hold på 2 og 2 finde så mange poster som muligt. For 
hvert minut det enkelte hold kommer for sent, trækkes én post fra. 
Fokus vil være sikkert vejvalg i 40 minutter. 

Den klasse, der har fundet flest poster pr. elev (i gennemsnit) har 
vundet. 

Sprintbane: En kort bane - 200 - 300 meter - med elektronisk 
tidtagning. Individuel konkurrence pr. klasse og totalt for hhv. piger og 
drenge. Eleverne er velkomne til at løbe banen flere gange, men det er 
kun først gennemløb der indgår i den individuelle konkurrence. Hurtigste pige og hurtigste dreng fra 
hver klasse og for samtlige deltagere præmieres. Fokus vil være høj fart i få minutter. 

4. Lærernes opgaver 

Det pædagogiske ansvar, herunder 

 At eleverne er klar til og motiverede for at deltage og at de deltager aktivt 

 At holde styr på tiden for deres klasse 

 At holde egen klasse samlet til de får besked om at komme frem til instruktion og start 



OK Syd 
Orienteringsløb i Grænseegnen 

Side 2 af 2 
Skolernes-Find-vej-Dag-2017-instruktion.docx 

 At inddele eleverne i hold, der matcher hinanden: elever der kan lide at løbe stærkt skal 
være på hold sammen og elever der kan lide at lunte og hyggesnakke skal være på hold 
sammen. Skal forberedes inden stævnedagen. 

 At samtale med eleverne efter hjemkomst om gode og dårlige oplevelser, vejvalg etc. 
således at eleverne gennem refleksion optimere deres læring. I klubberne kalder vi dette for 
eftersnak, og eftersnak sammen med klubkammerater finder sted efter ethvert løb. Dette 
kan ske på stævnepladsen eller i en efterfølgende time, hvor eleverne viser på et kort 
hvilken vej de har løbet og hvad der drillede. OK Syds deltagere bistår med dette. 

At hjælpe med pointberegning. 

At skiftes til at fotografere i skoven. 

At huske (hvis skolen råder over det): 

 kompasser (lånekompasser er til rådighed i begrænset omfang). En del skoler har klassesæt. 

 et ur pr. hold (nogle skoler har stopure) 

 i tørvejr kan smartphones med kompas og ur bruges.  

5. Forfriskninger 

Der vil være vand og saft på stævnepladsen 

6. Deltagerliste 

Pr. 2-3-2017 

Skole Klasse Antal Kontaktperson 

Tinglev Skole 6. kl. 35 Lis Thomsen 

Lyreskovskolen 6a, 6b,6c 62 Jakob Andersen 

Bylderup Skole 6. kl. 30 Laila Schöwing Ziethen 

Stubbæk Skole 6a, 6b,6c 45 Bodil Sørensen 

Høje Kolstrup Skole 6a, 6b 50 Arne Matthiesen 

 

 Max. deltagerantal: 300 

 


