
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



Hvad er ideen?

beture, men dog med mod på at bevæge dig i et 
raskt tempo? Vil du gerne en tur i skoven sammen 

kommer ud i skoven, langt væk fra idrætshallens 

Orientering er for hele familien – både dig 
og dit barn på én gang

Hvad er orienteringsløb?

Orienteringsløb når det passer dig

 
 

På bagsiden kan du se alle de fastpostbaner, der 



Orienteringskortet

• 
• 

 • 
 

 • 
 
• 

 • 
 
• 

Hvordan ser en fast post ud ?
Drengene her er 
ved at klippe en 
post, som består 

skilt med post

 
  
Under skiltet 

klip i dit kontrol
kort beviser du, 

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

  
 

 • 
  
 

 • 
  
  
 
• 

 • 
 

Kortene kan skaffes på følgende måder:
  

www.herning-orienteringsklub.dk under 
 

 
i kortkasser direkte på startstederne ved 
følgende områder: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
Videbæk/Herborg bakker• 

• 

 

 

 

 

 

MIDT- OG VESTJYLLAND

Skolegårdskort

-
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 - 

Se www.herning-orienteringsklub.dk under ”prøv 

børnefødselsdage m.v.

Danmarks bedste til at finde faste poster

deltag i kampen om at blive 

-
ste har fundet over 7000. 
Den bedste fra Herning er 
nået over 1500.

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 



Bliv medlem af Herning Orienteringsklub
Herning Orienteringsklub dækker området fra 

Karup danner nordgrænsen, mens Tarm/Brande 

 

Vort smukke, stråtækte klubhus beliggende ved 

gård danner hver uge rammen om mange af klub

Har din lokale skole et kort med faste  
poster?

Her kan du læse mere om orientering og 
faste poster
www.herning-orienteringsklub.dk
www.do-f.dk (Dansk Orienterings-Forbund)

Over disse områder findes der kort med faste 
poster
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 1. Hvide Sande
 2. Ringkøbing
  • Ringkøbing/Rindum
  • Ringkøbing/Alkjær
 3. Femhøjsande
 4. Præsthjerg
 5. Alumum
 6. Vildbjerg
  • Vildbjerg
  • Vildbjerg Søpark
 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.
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