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Hvad er orienteringsløb? 

Orienteringsløb er en sport, der grundlæggen-
de går ud på at finde vej i ukendt terræn - og 
for de fleste gælder det om at gøre det så hur-
tigt som muligt. Til hj ælp har man et special-
tegnet, meget nøjagtigt og detaljeret kort, samt 
et kompas.  
Banen består af en række poster markeret i 
terrænet med orange/hvide nylonskærme. 
Posterne er tegnet ind på kortet I forvejen, og 
løbet går ud på at opsøge dem I rækkefølge, 
og ved hjælp af en el ektronisk kontrolbrik 
registrere, at man har været der. Efter løbet 
får man en udskrift af alle sine stræktider 
mellem de enkelte poster, som man så kan 
sammenligne med sine konkurrenters.  
 

 
 
Selvom det undertiden går stærkt , får orient e-
ringsløberen en inte nsiv naturoplevelse med 
hjem. Undervejs skal man hele tiden oversætte 
kort-billedet til terrænet og omvendt, så ofte hus-
ker man sine indtryk f ra turen langt bedre end 
den almindelige skovtursgæst gør. 

 

Sjov motion  
for krop og hjerne 
 
- for hele familien 
 

 

 



Kan du svare ja til nogle af disse 
spørgsmål? 

 Kan du lide at færdes i naturen? 

 Har du nogen gange svæ rt ved at tage 
dig sammen til at komme ud at motio-
nere så tit som du synes du burde? 

 Finder du det nogen  gange lidt for kede-
ligt bare at løbe? 

 Savner du en families port, som børn og  
voksne kan dyrke sammen? 

 Eller savner du en sport, som du kan 
træne dig op til at dyrke på et højt inter-
nationalt eliteniveau? 

 

Så er orienteringsløb noget for dig. 

 Vi løber i alle slags terræn i både ind- og 
udland. 

 Du får en ny måde at se naturen på. 

 Du kan holde dine bommerter for dig 
selv, eller vælge at diskutere dem med 
løbere på dit eget niveau. 

 Der er altid en bane s om passer til dig i 
både længde og sværhedsgrad 

 Børn, forældre og bedsteforældre kan 
deltage i de samme arrangementer sam-
tidigt, og løbe hver sin bane. 

Aktiviteter året rundt 

Om vinteren er der tr æningsløb i week-en -
den, og derudover er der almindelig løbe-
træning samt konditions- og styrketræning. 
Sidst på året ligger en vigtig begivenhed,  
nemlig klubmesterskaberne og klubfesten.  

I sommerhalvåret er der trænings løb på 
hverdagsaftener, og konkurrenceløbene lig-
ger typisk i foråret og efteråret på lørdage 
eller søndage. Hele familien k an følges ad til 
løb, men familiemedlemmerne deltager i 
hver sin løbsklasse alt efter alder og niveau.  

Vi har sær-
lige trænin-
ger for børn, 
og vi sørger 
for at de 
yngste ikke 
bliver slup-
pet løs ale-
ne, før de fø-
ler sig tryg-
ge, og har 
styr på kort 
og kompas.  

For dem der ikke har transport til løbsarran-
gementerne, er vi behjælpelige med at finde 
andre løbere, som har en ledig plads i bilen. 

I sommerperioden deltager vi i orienterings-
løb i ud landet, ofte i konkurrencer over 3- 5 
dage. Klubben arrangerer også klubsommer-
lejr et sted i Europa. Her kan hele familie n 
deltage, også dem der måske ikke løber 
selv. Det er en god m åde at holde aktiv ferie 
på, og opleve ferielandene på en and en 
måde. 

Har du fået lyst til at vide mere? 

Så prøv at gå ind på vores hjemmeside:  
www.orientering.dk/farum-ok 
Her kan du læse mere om orienteringsløb, 
og du kan læse om vore aktuelle arrange-
menter, som vil egne sig for ny e, der gerne 
vil prøve sporten.   

 
 
Har du fået lyst til at prøve? 

En god måde at komme i gang på er at ringe 
til vores kontaktpersoner nævnt på bags iden 
af denne folder.  
 
De kan anbefale dig et  velegnet arrange-
ment, og kan sørge for at du får  en personlig 
instruktør, som løber  med dig i skoven de 
første gange. 

 


