Eksempler på elementerne i et
arrangement:
Vi vælger et passende skovområde og indhenter en skov
tilladelse.
Banernes længde og sværhedsgrad kan aftales. Vi foreslår
2 til 3 km samt 4,5 til 5,5 km.
Vi indleder med at fortælle om O-kortets indretning og
signaturer samt grundregler for løbets afvikling.
Vi sørger for at sende løbets deltagere af sted med passende mellemrum og notere deres start og måltider.

Prisen
Prisen aftales bedst individuelt, idet arrangementerne kan være meget forskellige. Giv os et bud på det antal deltagere
I forventer. Derefter giver vi Jer et tilbud
på arrangementet.
Den egentlige pris er en sublim skov– og natur oplevelse.
Naturturisme er populært som aldrig før. Skov– og Naturstyrelsen gør det let at finde vej til de gode steder. Orienteringsklubber som os går et vigtigt skridt videre. Vi
lader jer prøve at finde vej på tværs af stierne i skoven,
således at skoven bliver en helt anden og yderligere stærk
og intens oplevelse.

Orienteringsløb
for Virksomheder
Lav et Orienteringsløb
på firmaidrætsdagen
Lad os være behjælpelige med alle praktiske ting
i den forbindelse.
Oplev skoven på en ganske anden måde.

I nogle tilfælde vil vi også kunne arrangere elektronisk
tidtagning.

Det skovområde, du tror, du kender ser aldeles
anderledes og ukendt ud, når du passerer på
tværs i terrænet under et orienteringsløb.

Vi beder jer selv sørge for eventuelle præmier til løbets
vindere.

Baner med faste poster

Der vil helt sikkert være medarbejdere, der tænder på en sådan oplevelse.

Vi kan også tilbyde baner med såkaldte faste poster i følgende områder:
Herning Vest
Kibæk
Brande Syd
Knudmosen
Løvbakkerne
Ikast Nord
Hvis arrangementet placeres i Knudmosen kan vores
klubhus på billedet herunder danne ramme om løbet.

Det er blevet sagt om orienteringsløb, at det er
som at løbe og spille skak samtidig.
Ved at tilbyde medarbejderne udøvelse af et orienteringsløb kan vi styrke Deres evner til hurtigt
at foretage rigtige valg i tidspressede situationer.

For yderligere information og
bookning kontakt:
Herning Orienteringsklub ved:
Bjørn Hansen
97 15 15 55 eller: 40 41 88 55
Web: herning-orienteringsklub.dk

Orienteringsløb er at finde vej til fods ved hjælp
af kort og kompas.
Det rigtige vejvalg foretager du i en afstresset
atmosfære ude i den dejlige danske skov.
Ses vi i skoven?

Handelsbanken

Eksempel på flytbar skærmpost.

Orienteringskortet har 7 farver.

Eksempel på en fast post.

