
Velkommen til orienteringsløb i Hvalsø by!
Hvalsø Orienteringsklub og Orienteringsklubben Roskilde arrangerer Corona-venlige ‘løb-selv-baner’ i Hvalsø by i samarbejde med 
Bevæg dig for Livet (https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/bev%C3%A6g-dig-for-livet/). Alle kan deltage. Det kræver ingen særlige 
forudsætninger. Du kan gå eller løbe banerne, som du har lyst. Der er en kort begynderbane og en lidt længere og sværere bane.
Det er gratis at løbe, men støt meget gerne Dansk Orienterings-Forbund med kr. 20,- på MobilePay 269030

Lidt om kortet – her Skolesøen
Målestok 1:4.000  - 1 cm på kortet svarer til 40 m i virkeligheden.
Olivengrønt: Forbudt område! Der må du ikke løbe
Gult: Åbent område, typisk græs
Lysebrunt: Veje og stier – gode at løbe på og orientere efter
Blåt: Vand – søer eller vandløb
Grønne prikker: Træer
Grønne områder: Bevoksninger – jo mørkere grønt, jo tættere
Grå firkanter: Huse
Sorte krydser: ”Ting” f.eks. legeredskaber 

Hvis du har fået lyst til at prøve mere orienteringsløb i byen eller i skoven, så kontakt Hvalsø OK 
(http://www.hvalsoe-ok.dk/?Ny_i_klubben) eller OKR (http://okr.dk/almind/nytmedlem.htm). Vi er klar til at svare 
på spørgsmål, og løber gerne en orienteringstur med alle interesserede.
Mere om orienteringsløb findes hos Dansk Orienterings-Forbund (https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/prov-
orientering). 

Den lidt længere bane

Post # Beskrivelse

Start Træ for enden af Hvalsøhallen. Det sydligste i 
trekanten

1 31 Hjørne af hegn

2 32 Udvendigt på nordvestligt havehjørne

3 33 Udvendigt på hjørne af hæk

4 34 Træ sydvest siden

5 35 Sydvest hjørne af åbent område

6 36 Sydøstlige hjørne af trådhegn

7 37 Udvendigt på sydøstlig havehjørne

8 38 Under skilt ved stien

9 39 Sydlige træ, sydside

10 40 Træ – sydvestsiden

11 41 Sydsiden af bevoksning

12 42 Nordvestlige hjørne af hegn/vold

13 43 Træ på vestsiden

14 44 Hjørne lige før kroen

Mål Træ tæt ved start – på den anden side af 
vejen

Hvad skal du finde
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http://okr.dk/almind/nytmedlem.htm
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