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SMS Orienteringsløb 

 

Målgruppe:   alle klassetrin 

Tid:   2 sammenhængende lektioner  

Mål:   Give korte anvisninger på dansk, få frisk luft og motion 

Organisering:  Klassen deles i 2 grupper, en mobiltelefon pr. gruppe 

Forberedelsestid: 

Denne øvelse kræver en del forberedelse og et rigtig godt kort over dit område, derfor kunne det være en 

god ide at lave et basis-løb, som lærere kan variere i deres område.  

Ideen er, at grupperne løber to forskellige ruter, de kender ikke deres egen, kun den anden gruppes. Derfor 

skal de ved hver post vente på at få en instruks fra den anden gruppe og omvendt. 
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Gruppen starter ved den røde trekant. 
Den ene halvdel skal finde posterne 1a, 2a, 3a, 4a og 5a. 
Den anden halvdel skal finde posterne 1b, 2b, 3b 4b og 5b. 
Ved starten får gruppen udleveret to kort. Det ene er der ikke tegnet noget på, og på det andet er 
startstedet og post 1a indtegnet. 
Den ene halvdel (rød gruppe) går mod post 1a, mens den anden halvdel (blå gruppe) venter på af få 
instruktioner om, hvor post 1b er placeret. 

Post 1 

Ved post 1a er der et kort, hvor post 1b er placeret. Rød gruppe sender følgende SMS til blå gruppe: Post 
1a: Gå mod vest til vejen – gå til venstre (syd vest) til første sti på H hånd. Der er posten. 
Den blå gruppe kan nu finde post 1b. Ved post 1b er der et kort med post 2a. Blå gruppe sender en SMS 
med følgende indhold: Følg vejen mod ØSØ, indtil vejen slår et sving mod venstre. Der er post 2a. 

Post 2 

Nu kan rød gruppe finde post 2a, hvor der igen er et kort med post 2b, og de kan sende følgende besked: 
Post 2b: Følg stien mod SØ indtil anden sti på højre hånd. Der er posten. 
Ved post 2b kan blå gruppe sende beskeden: Post 3a er ved stor bygning mod øst i sydligt hjørne. 

Post 3 

Ved post 3a kan rød gruppe sende beskeden: Post 3b er ved hus -  ved søen  - sydlig hjørne. 
Ved post 3b kan blå gruppe sende beskeden: Gå ad stien SØ retning, mod bygning. I stikryds nr. 2 er posten 
placeret. 

Post 4 

Ved post 4a kan rød gruppe sende beskeden: Følg stien mod nord. Til højre ad sti mod indhegning. Post 4b 
er ved indhegningen. 
Ved post 4b kan blå gruppe sende beskeden: Gå mod SSØ ad stien. Posten er ved enkeltstående træ på den 
åbne plads til venstre. 

Post 5 

Ved post 5 kan rødt hold sende beskeden, at det er den samme post. Så de skal mødes ved post  

 

Variation: 

Beskrivelserne af posternes placering kan være indtegnet på et kort, være en skriftlig beskrivelse eller 
begge dele. Der er mange muligheder for at variere hvor svært løbet skal være.  

I den nemmeste udgave er der et kort og en ruteangivelse på posterne. Det gør det nemt at sende den 
rigtige information videre.  
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Hvis man ønsker den lidt sværere, så er der kun et kort. Opgaverne kan gøres endnu sværere ved at angive 
kompasretninger og distancer m.m. 
 
Grupperne kommer til at vente på hinanden. Dette kan undgås ved, at der er angivet en retning eller andet 
der beskriver, hvor gruppens næste post er placeret. Naturligvis ikke en udførlig beskrivelse, men en 
beskrivelse der gør, at de kan holde sig i bevægelse.  

En anden mulighed er at lave opgaver ved posterne, som gruppen kan arbejde med, indtil de modtager en 
SMS og den næste posts placering. 

 

  

 

  

 


