
INSTRUKTION 14. maj 2022 

Den direkte vej til Skanderborg Dyrehave er spærret ved Vrold. I Vrold drejer du til venstre, fortsæt til T-

vej, drej til højre, kør ligeud til du passerer OK-tanken ved lyskryds, drej til højre ad Vestergade, kør ligeud 

til Adelgade, følg vejen mod højre, kør ligeud til du ser Hotel Skanderborg i venstre side, drej til venstre den 

første vej efter hotellet. Her kan du vælge at parkere (se kort), men du kan også parkere ved mødestedet, der 

er placeret nord for Søbadet. 

På denne dejlige forårslørdag med nyudsprungne bøgetræer byder vi jer velkommen til lørdagsløb i 

Skanderborg Dyrehave.  

Kortet er revideret i 2020, så der er stort set match mellem kort og 

terræn . Du vil dog møde mange hjulspor, der ikke er markeret 

på kortet. Målestok er 1:10000, ækvidistance 2,5 m. 

Har du brug for hjælp, henvend dig til os, og vi finder en, der med 

glæde råder og vejleder dig om dagens orienteringsløb. 

Bemærk: postindsamling starter senest kl. 15. 

I dag byder vi på Banelængde 

Bane 1: 7,4 km svær – 23 poster – kortvend  

Bane 2: 5,3 km svær – 18 poster – kortvend 

Bane 3: 3,3 km svær – 12 poster  

Bane 4: 4,9 km mellemsvær – 17 poster  

Bane 5: 2,9 km let – 14 poster  

Bane 6: 2,0 km begynder – 11 poster  

Print gerne hjemmefra via link på hjemmesiden. Bemærk kortvend på bane 1 og 2. 

Proceduren er den sædvanlige, nemlig 

Betal på MobilePay nr. 34505, eller læg startafgiften i pengekassen. 0-24 år: 10 kr. 25 år og derover 20 kr. 

Er du ikke medlem af Dansk Orienteringsforbund betaler du 20 kr. mere uanset alder. 

Tag et vandfast og printet kort. 

Udfyld et startkort med navn, banenr. og briknr. Mens du er i 

skoven bliver du tastet ind i MeOs. Derfor skal du også oplyse 

briknr., når du bruger egen brik). Aflevér det udfyldte kort til os. 

Hvis du ikke selv har en brik, låner du en uden beregning. Taber 

du brikken, skal den erstattes med 500 kr.  

Husk at tømme og tjekke brikken (også selvom brikken er lånt). 

Der er tøm- og tjekenheder ved start. 

Opsøg posterne i rækkefølge og sæt brikken i enheden for at få 

”kvittering” ved bip-lyd og/eller rødt blink. 

Husk at sætte brikken i målenheden inden du henvender dig til 

os igen for at få stræktider. 

Rigtig god tur i skoven!  

Stævneleder og banekontrol: Peer 

Stævnekontrol og banelægger: Tove 

Korttegner: Poul Erik Christensen 
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