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Sådan kommer du i gang 
Du kan bruge kortet på flere måder: 

• Gå eller løb en tur alene eller sammen med 

andre f.eks. familien, venner kolleger og find 

så mange af posterne du/I har lyst til. 

• Vælg 10 poeter ud, hvem finder dem hurtigst? 

• Eller vælg et antal poster og find dem i en 

bestemt rækkefølge og hvor 2 hold løber hver 

sin vej rundt. Hvem kommer først i mål? 

Bestem selv hvordan I vil udfordre hinanden, eller 

måske bare have en hyggelig tur i skoven. 

Hvordan ser en post ud? 
De runde cirkler på kortet viser placeringen af 

posterne. 

En post består af en ca. 80 cm høj træstolpe med 

et plastikskilt forsynet med et postnummer og en 

trecifret bogstavkode. 

Hvis nummeret på posten svarer til nummeret ved 

cirklen på kortet, har du fundet den rigtige post. 

Er I flere og konkurrerer på den ene eller den 

anden måde, kan I stemple felterne nederst på 

kortet med den stifttang, som sidder i pælen. 

Orienteringsløb i klubber 
Der er mange orienteringsklubber rundt om i 

landet, så hvis du har lyst til at prøve et rigtigt 

orienteringsløb kan du finde mere information på 

Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside 

http://do-f.dk eller hos Grænseegnens 

orienteringsklub OK Syd http://oksyd.dk 

 

God fornøjelse 

Orienteringsklubben OK Syd 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til baner 
Nedenfor er der 6 forslag til baner med forskellig 

sværhedsgrad og længde.  

For hvert forslag angiver tallene hvilken rækkefølge 

posterne på kortet skal opsøges. 

De angivne længder er målt som luftlinjen mellem 

posterne, hvilket betyder, at du altid vil komme til 

at løbe eller gå lidt længere. 

Forslag til baner fra start 1 
Let bane, 2,3 km: 23-21-18-8-5-25-19-mål 

Let bane, 4,1 km: 22-21-19-17-7-15-14-4-2-3-16-

18-23-mål 

Mellemsvær bane 3,7 km: 20-19-16-9-1-26-6-13-

15-12-17-22-mål 

Forslag til baner fra start 2 
Let bane, 1,8 km: 4-11-14-15-7-3-5-2-mål 

Let bane, 3,0 km: 2-8-10-16-18-17-25-7-12-15-14-

13-6-4-mål 

Mellemsvær bane, 3,8 km: 26-6-14-15-7-5-1-9-24-

16-20-19-17-2-mål 

 

 

Find Vej projektet i Lyreskoven er lavet af Orienteringsklubben OK Syd i samarbejde med Lyreskovstien 

 

Der er to startsteder: 

Start 1 er ved P-pladsen ved Lyreskovskolen, indkørsel fra Hærvejen. GPS koordinater: 54.843946, 9.369906 

Start 2 er ved P-pladsen på Tøndervej. GPS koordinater koordinater: 54.855130, 9.360006 
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