
Velkommen til Superlørdagsløb  

i Skanderborg Dyrehave 23. november 2019 
 

Superlørdagløb betyder, at der er indlagt et teknisk moment på bane 1, 2 

og 3.  

Bane 3 tilbydes dog også som bane 3A, der er en normal bane uden 

teknisk moment. 

 

Mødested og afmærkning 
Parkering er på en åben plads i skovens sydlige del.  

Afmærkning på vej 170 (Horsensvej) ved Rasses Skovpølser. Kør ad 

Kindlersvej mod Skanderborg Vandrerhjem. 

 

Dagens baner 
Bane 1 Svær 7,8 km. 31 poster – teknisk moment på 6 poster 

Bane 2 Svær 5,7 km. 27 poster – teknisk moment på 6 poster 

Bane 3 Svær 3,6 km. 18 poster – teknisk moment på 4 poster 

Bane 3A Svær 3,6 km. 18 poster 

Bane 4 Mellemsvær 4,3 km.  20 poster 

Bane 5 Let 3,1 km. 20 poster 

Bane 6 Begynder 2,4 km. 17 poster 

 

Kort og terræn 
Kort: Skanderborg Dyrehave, 2014. 1:10.000, ækvidistance 2,5 m. 

 

Skanderborg Dyrehave er under konstant forandring, og kortet er fra 

2014. 



Det betyder, at du skal være forberedt på uoverensstemmelser mellem 

kort og terræn.  

Især er en del stier, spor og skovveje blevet tydeligere end vist på kortet, 

og åbne pladser er blevet både større og flere. 

I nogle områder af skoven, er der kommet en del flere stier, skovveje og 

mountainbikespor til. 

Vi har forsøgt at tage mest muligt hensyn til, at ændringerne ikke skal 

påvirke orienteringen og jeres oplevelse i skoven. 

For øjeblikket er et arbejde med at flytte skovens friluftsscene 

(Bøgescenerne under Smukfest) i gang, og arbejdsområdet er indhegnet. 

Indhegningen er markeret på løbskortet. 

 

Teknisk moment: Kompas slut 
Dagens moment på bane 1, 2 og 3 kalder vi ”Kompas slut”. 

Ved et antal poster er kortet fjernet i ca. 1x1 cm. rundt om postcirklen. 

Derfor skal du finde posten ved at udvælge et entydigt udgangspunkt 

uden for dette område og tage kompaskurs til midten af cirklen. 

Brug også postdefinitionen. 

 

Formålet med momentet er at træne finkompas. 

 

Nærmere instruktion vedr. momentet følger på dagen. 

 

 

 

 

Nyd løbet og den fantastiske natur i Skanderborg Dyrehave. 

 

O-hilsen Hans Jørgen og Britta 


