LIND VEST
Hvad er orienteringsløb?
Ved hjælp af et orienteringskort og evt. et kompas gælder det om
så hurtigt som muligt at finde et i forvejen udvalgt antal poster.
Vinder er den, som hurtigst finder alle posterne i korrekt rækkefølge.
Men hvis du ikke lige skal være verdensmester i morgen, kan
du jo altid bevæge dig som hurtigt som bentøjet tillader. Du må
endda gå, men pas på, postjagten kan nemt give en ekstra kilometer, når posten skal findes. J
Sådan bruger du kortet
Ved hjælp af postbeskrivelserne og kortets signaturer kan især
veje og stier lede dig frem til pæleposterne, som er anbragt
nøjagtig i midten af de indtegne røde cirkler. 1 cm på kortet
svarer til 50 meter ude i naturen. Før du starter, vil det være godt
at udvælge det antal poster, du vil finde. På kortet findes flere
boldbaner. Er der kamp eller træning, løber du selvfølgelig uden
om banen J
Hvordan ser en post ud?
En post består af en ½ meter høj pæl med et metalskilt med
postnummeret samt 3 kontrolbogstaver. Under eller ved siden af
skiltet sidder en stiftklemme. Med et klip i dit kontrolkort beviser
du, at du har været ved posten. Nogle af posterne kan også være
fastgjort på f.eks. et plankeværk.
Forslag til ruter, alle med start fra S 2 (Højgårdskolen)
Begynder 1 km             S2, 33, 26, 30, 31, 34, 35, S2
Let 2,3 km:                    S2, 33, 26, 28, 27, 32, 34, 37, 42, 35, S2
Let 3,5 km:                    S2, 35, 36,40, 41, 45, 44, 46, 50, 49, 48, 43,
38,37, 42, 34, 31, 33, S2
Sværere 3,6 km:           S2, 34, 29, 28, 27, 32,38, 43, 48, 47, 42, 39,
44, 45, 41, 36, S2
Udfordrende 3,8 km:  S2, 30, 29, 32, 38, 47, 49, 50, 45, 41, 39, 42,
37, 35, 36, S2
Brug af kortene over Lind øst og Lind Vest i samme løb
Hvis du ønsker en rute sammensat af poster fra begge kort, kan
det være en god ide at inddrage posterne 51 og 52, som findes på
begge kort.
Meddelelse om beskadiget eller forsvunden post
Kan gives til Lind Skole tlf. 96287510, mail: lind-skole@herning.dk
Prøv også de faste poster i Knudmosen
Her kan du læse mere om orienteringsløb
www.herning-orienteringsklub.dk  
(bl.a. med gratis download af klubbens kort med faste poster)
www.DO-F.dk (Dansk Orienterings-Forbund)
www.findveji.dk (steder med faste poster i hele Danmark.)
Dette kort er blevet til i et tæt samarbejde mellem Friluftsrådet,
Lind Skole og Herning Orienteringsklub.

LIND VEST - postbeskrivelser
Start S2: Træ og bænke ved indgangen.
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Vej/sti-T
Stisammenstød
Østside af høj
Sti-T
Sti-T
Sti-X
Vej-T
Udvendigt hjørne af højt hegn
I hvid skov mellem de to stier
Nordvestende af hushjørne
Grøfteende
Låge
Træ
Vej-ende/sti
Sti-T i tæthed
Træ
Sti-knæk
Vej-kryds
Sti-knæk
Stiende/Sø
Vestligste stiknæk
Vej-T
Vej-T
Sti/vej
Hegnshjørne
Nordvæg cykelskur
Mur (på træstolpe der står op ad muren lige øst
for vej-X

