
Juledyst mellem Farum og Kildeholm Orienteringsklubber 

Instruktion For at I ikke møder op i tyndt løbetøj, må vi hellere afsløre at løbet er et 

Trial-O, også kaldet Præ-O (præcisionsorientering). 

Se evt. mere på www.trail-o.dk. 

Skov Uggeløse Skov. 

Mødetid Søndag den 6. december kl, 13:00. 

Mødested Lille holdeplads ved Engledsvej / Slangerupvej midt i skoven 

(55°50'26"N 12°14'03"E). 

Parkering P-plads over for Mødestedet på Slangerupvej’s modsatte side. 

Julehygge Fra kl. 14:30 på Skyhøj (KOK’s klublokaler), Roskildevej 22A, 

Ølstykke. 

Banen Ruten er på 2,5 - 2,8 km af gode veje/stier med 14 poster, der skal 

stedfæstes. 

Regler 

(Garvede) 

På det udleverede kort findes markeret 14 kontroller. I terrænet findes 

der 2-4 skærme i tilslutning til hver kontrol. Du skal så ved hver kontrol 

bestemme, hvilken skærm er placeret korrekt. Dette markeres ved hjælp 

af stiftklemmen på kontrolkortet. 

I postbeskrivelsen er anført A-B, A-C eller A-D, hvilket henviser til 

antallet af skærme ved denne kontrol, altså  2, 3 eller 4 skærme. Disse 

benævnes A, B, C og D tællende fra venstre. Mener du, at den rigtige 

skærm er nr. 2 fra venstre, klipper du i feltet B på kontrolkortet, og så 

fremdeles. Mener du, ingen er placeret rigtigt, klipper du i feltet Z. 

Postbeskrivelserne er både i tekst og IOF-symboler. 

DET ER MEGET VIGTIGT, AT DU STÅR VED KONTROLMÆRKET 

PÅ STIEN/VEJEN, NÅR DU BESTEMMER DEN RIGTIGE SKÆRM. 

Kontrolmærket er et poststativ (uden skærm) mærket med postens 

nummer. Stiftklemmen, der er på stativet, skal bruges til at markere, 

hvilken skærm (A, B, C, eller D), man mener, er den rigtige ved den 

pågældende kontrol. Klipper man flere gange ved samme kontrol eller 

undlader at klippe, får man nul point for den pågældende kontrol. 

Kontrollerne skal tages i rækkefølge. Det er tilladt at gå frem og tilbage 

på sti/vej for at læse sig grundigt frem til den rigtige skærm-placering. 

Du må kun gå på stier/vej - ikke udenfor i terrænet. Nogle stier er 

mærket med tværgående rødbrun streg, hvilket betyder ”hertil og ikke 

længere”. 



Juledyst mellem Farum og Kildeholm Orienteringsklubber 

Regler 

(Begyndere) 

På det udleverede kort findes markeret 28 kontroller langs ruten. I 

terrænet finders der kun 14 poster markeret med poststativer med  

skærm. Du skal så bestemme, ved hvilke af de 28 markerede kontroller, 

der faktisk findes en skærm. Det markeres ved hjælp af stiftklemmen på 

kontrolkortet. 

Hvis der f.eks. findes en postskærm ved kontrol 12, klippes med  

klemmen på posten i felt 12 på kontrolkortet. Numrene på poststativet er 

uden betydning. Er der for mange klip, for man 1 minus point for hvert 

overskydende klip. 

Hvis benene er ved at blive for korte eller klapvognen for tung hen mod 

slutningen, kan man gå direkte fra post 22 til post 28, og derved gøre 

turen lidt kortere og lettere. 

Max tid Max. tid er 75 min. Lidt mindre på cykle og lidt mere med klapvogn. 

Overskrides max. tiden, fratrækkes der 1 point for hver påbegyndt 5 

minutter. 

Hjælp På banen må du ikke samtale med andre, opgaverne løser du selv. Er I et 

familiehold, må holdet snakke sammen indbyrdes og kan evt. klippe 

individuelt. 

Point For hver rigtigt udpeget post får man 1 point. Når du er færdig på banen, 

går du til mål, aflevere kontrolkort og får skrevet måltid. 

Juletrolden uddeler ekstrapoint ved særlig julepåklædning/udsmykning, 

som nissehue, rensdyr m/ bjælder og andre festlige indslag. 

Julemænd 

(Begge 

baner) 

På jeres vej vil I støde på 3 Julemænd som hænger på stativer uden 

skærme. I klipper her i forhold til jeres svar på det spørgsmål han stiller. 

For hver opgave klippes kun i 1 felt. Fejlklip eller flere klip er det samme 

som ingen klip. 


