
!!!
Valg af terræn til  

                         Danske Mesterskaber  
            i Fod-orientering !!!
Der løbes i dag danske mesterskaber i forskellige discipliner, som ikke alene 
er et spørgsmål om længden på banerne, men i lige så høj grad om de 
orienteringsmæssige udfordringer opfyldes. !
Dette dokument er ment som en hjælp til klubberne til vurdering og valg af 
det rette terræn, når man søger om at få lov til at arrangere et Dansk 
Mesterskab. Danske Mesterskaber bør være det ypperste vi kan tilbyde 
løberne på dansk grund, hvor valget af terræn er afgørende for om de 
udfordringer, som ligger i de forskellige discipliner, bliver opfyldt. Ikke alle 
terræner er egnede og har kvaliteten til et Dansk Mesterskab.  !
De internationale regler giver et godt overblik over de forskellige discipliners 
forskelligheder, som sammenholdt med de viste eksempler på udvalgte  
terræner skulle give et godt billede af hvilke terræner, der er gode. !
Korttegnere og banelæggere er vigtige medspillere i valg af terræn og 
gennemførelse af et DM. Det burde være en selvfølge, at man vælger de 
bedste korttegnere og banelæggere til opgaven og involverer dem fra start i 
vurderingen af, om man i klubbens løbsområder kan finde det rigtige terræn. !
Den største udfordring ligger i at erkende hvilke terræner der IKKE er 
egnede til et Dansk Mesterskab. Er man i tvivl kan man konsultere 
planudvalget. !
Løbsdiscipliner !
Det danske reglement har nogle retningslinjer for hvordan banerne skal 
være udformede for de forskellige løbsformer. Dette kan kun opfyldes, hvis 
man vælger det rette terræn. 
For de enkelte discipliner gælder følgende regler: 
4.1.3.1 Lang Banen skal være krævende og varieret med krav til deltageren 
om anvendelse af forskellige typer af orienteringsteknik. 
4.1.3.2 Mellem Banen skal være orienteringsteknisk krævende med mange 
poster. 
4.1.3.3 Sprint Banen skal være publikumsvenlig og lagt i by, parker eller 
bynær skov. Banen skal lægge op til intensiv orientering under høj fart og 
have mange poster og retningsskift. Banekryds og modløb er tilladt som en 
stressfaktor. Et eller flere langstræk skal stille særlige krav til overblik og 
beslutsomhed. 
4.1.3.5 Ultralang Banen skal være lang og kræve udholdenhed.  
4.1.3.6 Nat Banen skal være krævende og varieret med krav til deltageren 
om anvendelse af forskellige typer af orienteringsteknik !



De internationale regler siger om de forskellige konkurrenceformer !

!
Valg af terræn !
Som det fremgår af ovenstående retningslinjer, er det ikke alle terræner, der 
er lige velegnede til de forskellige konkurrenceformer. 
Når man står over for at søge om et Dansk Mesterskab, er det derfor 
væsentlig, at man har et terræn som er velegnet til det mesterskab, som 
man gerne vil arrangere. Selv den bedste banelægger kan ikke give løberne 
de orienteringsmæssige udfordringer, der f. eks skal være i en 
mellemdistance, hvis terrænet er detaljefattigt og fladt.  !
Som støtte for vurdering af terræner og de overvejelser man bør gøre sig, er 
karakteristika for de forskellige discipliner beskrevet enkeltvis efterfulgt af 
nogle eksempler på skove/terræner, som er velegnede for et DM. !
Lang, ultralang, mellem distance, stafet og nat er medtaget samlet efterfulgt 
af bemærkninger om, hvad de er mest velegnede til. Forskellene kan 
ligeledes findes i teksten.  
Skovens størrelse betyder også noget, idet det er oplagt, at langdistance og 
ultralang kræver mere terræn at “røre sig på”, medens mellemdistancen kan 
afvikles i mindre skove. !
Sprint 
Posterne skal være regulære og må gerne være nemme. Det er vejvalg og 
intensiv orientering under høj fart, der skal give udfordringerne. Det opnås 
som regel bedst i ældre bymæssig bebyggelse. Park og åben skov er normalt 
lettere at orientere i, da der er færre detaljer og dermed ikke giver den 
samme stressfaktor. Det bør derfor kun være en mindre del af banen. 
Traditionelle parcelhuskvarterer er ikke egnede. !!!

Sprint Mellem distance Langdistance Stafet

Poster Teknisk lette Konsekvent 
svære poster

Blanding af 
forskellige 
sværhedsgrader

Blanding af 
forskellige 
sværhedsgrader

Vejvalg Svære vejvalg 
som kræver 
høj 
koncentration

Korte og 
mellemlange 
vejvalgsstræk

Betydningsfulde 
og afgørende 
vejvalgsstræk, 
flere lange 

Korte og 
mellemlange 
vejvalgsstræk

Krav til 
løbsform

Meget høj fart Høj fart, men 
kræver at farten 
justeres efter 
kompleksiteten 
af terrænet.

Fysisk krævende 
hvor  
udholdenhed og 
evnen til at 
afpasse 
hastigheden til 
fysisk formåen er 
vigtig

Høj fart, ofte i  
nær kontakt med 
andre løbere som 
skal eller måske 
ikke skal have 
samme post.  

Terræn By og 
parkområder 
samt letløbt og 
åben skov.

Teknisk 
kompleks 
terræn

Fysisk vanskelig 
terræn med 
mulighed for 
gode 
vejvalgsstræk.

Nogle 
vejvalgsmulighed
e og rimeligt 
kompleks terræn



Eksempler på velegnede terræner !
Mellem distance 
Her skal vælges rigtig svære terræner med stor kompleksitet som giver 
mulighed for korte og mellemlange stræk af stor sværhedsgrad. !
Langdistance 
Orienteringens kongedistance hvor løberne skal udfordres i alle områder af 
orienteringsløbets facetter. Terrænet skal derfor gerne have afvekslende 
struktur og kuperingsgrad. Det er væsentlig, at der er lange delstræk med 
flere udfordrende vejvalgsalternativer (som ikke bare er sti vejvalg) 
vekslende med god finorientering og grovorientering. IOF’s regler giver et 
godt billede af de udfordringer, man skal stilles overfor.  !
Stafet 
Terræner som mellem og langdistance i en god blanding.  !
Ultra Lang 
Også ultra lang skal være teknisk udfordrende, men med mulighed for 
meget lange delstræk med mange vejvalgs muligheder hvor der ikke blot er 
tale om kilometervis tom transport. Gerne varieret med god grov- og 
finorientering.  

Tag P



Både langdistance og ultralang skal være fysisk krævende, som bedst opnås 
i kuperede terræner og skove med varieret gennemløbelighed. !
Nat 
Terrænet krævende og varieret med krav til deltageren om anvendelse af 
forskellige typer af orienteringsteknik. 
Man skal undgå skove (og i banelægningen) områder med krat, diffuse 
gennemløbeligheder, megen undervegetation og uopryddede områder. Der 
må gerne være et varieret og kompliceret stibillede, hvor stierne ofte med 
fordel kan forlades !
Eksempler på velegnede terræner: 
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!
Alle de viste terræntyper vil være velegnede til et DM !
1,2 og 3  
har god kupering og detaljering og egner sig til vejvalgsorientering og 
finorientering. De vil være velegnet til alle discipliner !
4  
er primært til grovorientering på stregen og dermed velegnet til lang og 
ultralang !
5  
er varieret plantageterræn og mest velegnet til lang og ultralang !
6 og 8  
har en fin kompleksitet og vil være velegnet til alle dicipliner !
7  
Det viste udsnit vil være rigtig godt til mellemdistance, men vestkystterræn 
er generelt bedst egnet til lang og ultralang !!
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