
Hareskov Open 
Vi er ovenud glade for at du har vist interesse for Orienteringsløbet Hareskov Open. Løbet er for alle der vil 
have en sjov og anderledes oplevelse af skoven.   

Hareskov Open afvikles fra marts <l november 2021 og består af 6 afdelinger a 14 dage, hvilket prak<sk 
betyder at man kan finde sine orienteringspostskærme i skoven hver dag i en fast angivet 14 dages periode.  

Hareskov Open er et Covid-19 <lpasset event og er <lreJelagt som et Put ’n Run løb. 

Put ’n Run betyder, at du hjemmefra har printet et kort over skoven, hvorpå der er angivet en 
orienteringsbane, og så går du dereNer i skoven, lige på det <dspunkt du synes er bedst, for at løbe din 
orienteringsbane. 

Tilmelding 

Hvis man også vil deltage i selve den del af Hareskov Open som er sat op som en konkurrence, så <lmelder 
man sig kvit og frit her og man er så med <l at kåre Hareskovens bedste orienteringsløber. Kravet er, at man 
skal løbe den samme bane type, enten mellemsvær, kort eller lang, gennem alle 6 afdelinger.  

Hvis du bare vil løbe for sjov, så springer du bare <lmeldingen over og går videre <l valg af baner.  

Baner 

Der er <l hver afdeling 3 forskellige baner at vælge i mellem. En mellemsvær og to svære, men prøv bare 

kræNer med dem😊  

 Klik på den bane som du vil løbe og print kortet inkl. side 2 med banens start- og mål-QR-koder 

1. afdeling 15 – 31 marts 2021, start ved Hareskov Sta?on - s?kryds lige inde i skoven 

Denne første afdeling indeholder en ekstra bane: Den Verde på 7,7 km. Hvis du løber den, omregner vi din 
<l så den svarer <l at du har løbet den på 5,2 km. De næste afdelinger vil ikke have så lang en bane. 

1. Mellemsvær 3,6 km 

2. Kort bane 3,4 km 

3. Mellem bane 5,2 km  

4. Lang bane 7,7 km 

Hvis du har valgt at være en del af Hareskov Open konkurrencen, så skal du nu finde din mobiltelefon frem 
og hente en App som kan læse QR-koder  

Når du printer kortet ud, er der en side 2 med QR-koder, der passer <l banen. Første gang du skanner 
”Setup …” finder telefonen appen iOrienteering. Der opreJer du dig med det brugernavn som du har 
angivet i <lmeldingen <l Hareskov Open, - for ellers kan vi ikke finde frem <l dig i <dtagningen. 

Alle poster i skoven er sat med en lille skærm og et mærke med QR-kode og kontrolnummer. Man løber sin 
bane og aflæser QR-koden med sin mobiltelefon når man ankommer <l posten. Appen tjekker om posterne 
bliver fundet i den rig<ge rækkefølge. Når banen er gennemført, beder appen dig om ar sende <den ind. Vi 
kan så finde <den <l resultatlisten. 



Lidt mere prak?sk informa?on 

På side 2 sammen med kortet finder du 3 QR-koder <l den bane du skal løbe.  

 

Eksempel 1. post på kort bane tag siden med i skoven, så du kan skanne start og mål på stedet. 

På kortet er start markeret med en Jrkant og mål med en dobbeltcirkel.  

Ved aflæsning af Setup QR-koden henter iOrienteering-appen den rækkefølge som posterne skal løbes i. 

Når man er klar <l at starte <dtagningen på startstedet, så aflæser man Start QR-koden og man løber 
dereNer i skoven. 

Når man kommer <lbage fra skoven, så aflæser man Mål QR-koden og du bliver bedt om at sende 
<dtagningen <l iOrienteering og først der kan OK Skærmen aflæse den <d du har løbet din bane på.  

Du kan i iOrienteering menuen ”Results” se, hvorledes andre løbere har klaret banen. 

Når alle afdelinger er afviklet, så kårer vi de løbere der har gennemført deres bane bedst over de 6 
afdelinger. 

Man får point eFer følgende princip. 

Den hur<gste på banen får 100 point. De eNerfølgende løbere får 100 point – de minuJer de ankommer i 
mål eNer den løber der kom hur<gst i mål.  

Ex bedste <d er 45.00 min og løber nr 2 kommer i mål i 48.00 min. Dvs 1 løber får 100 p og løber nr 2 får 97 
p. 

Den løber der har flest point eNer de 6 afdelinger vinder Hareskov Open. 

   


