
 

 Instruktion  
Corona Cup 4 – påske afdeling  
Frederikshåb Vest 
  
Indkørsel fra vejen mellem Billund og Frederikshåb. 
Der er frit valg af parkering på Vestre Rullebane – vis hensyn hvis der er ryttere ved 
Skovturs Trec Banen og andre skovgæster i området. 
  

 
 
 
 

Der er fem baner:  
Svær Lang: 5,2 km med 18 poster  
Svær Kort: 4,0 km med 15 poster  
Svær ekstra kort 3.1 km 13 poster 
Mellemsvær: 3,8 km med 16 poster  
Let: 2,5 km med 12 poster  
 
Det er print-selv baner som vil blive slået op på Facebook. 
 
Start og mål er markeret med postskærm. 
 
 

Skydebanen er forbudt område og rødskraveret, der må ikke løbes på skydebanen 
heller ikke ved bom!! 
 



Der er en del vand i skoven, som gør at nogle stier er oversvømmet, de steder det 
kan få mest indflydelse på banerne, er det markeret med røde krydser. Det betyder 
også, at der er ekstra vand i moser og lavninger. 
 
På let bane skal man mellem post 3 og 4 løbe af den nordlige skovvej, her kan 
oversvømmelser kantløbes. Sti/hugning syd for strækket er stort set ikke passabel -
50 cm dybt vand. 

 
Mellemsvær bane har samme stræk som post 4 – 5. Hvis man ikke løber lige på, så 
anbefales det at skovvejen nord om følges. 
 
Der har været en del skovarbejde her i foråret, så der er nye kørespor i skoven, og 
der er nye grendiger og andre er fjernet. Vi har tilstræbt, at dette ikke har 
indflydelse på banerne. 
 
Posterne hænger i skoven til den 14. april kl. 15. 
 
Løbet er gratis for medlemmer af Kolding Orienteringsklub, gæster fra andre klubber 
bedes indbetale 20 kr. pr løber via mobilepay til Erik Krogh 20308089 
 
Der er mange andre gæster i skoven, så vis hensyn og hold god afstand. 
Husk, at reglen om max 10 personer samlet, stadig er gældende. 
 
Det er vildt flot derude, glæd jer!  

 

Marianne & Erik 

 

  



Turistreklame 
Hvis der efter løbet er energi til mere, så anbefaler vi at gå en tur ind til Syvårssøerne  

 

 

 

Parker ved et af de 2 steder markeret med P og gå på nordsiden af søerne. Der er udsigten flottest og der er 
færrest skovgæster. 

Yderligere information 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/mystiske-soeer-opstaar-og-forsvinder-igen-du-kan-se-dem-lige-
nu 

 


