
Hvad er fidusløbet? 
 

Fidusløbet er en mangeårig tradition i Kolding Orienterings Klub. Alle erfarne fidusløbere ved, hvad 
det går ud på, men for førstegangs-fidusløbere kan det være lidt forvirrende, så her følger en kort 
forklaring. 
 
Det går i al sin enkelthed ud på at opsøge flest mulige poster i løbet af 2 timer. Men da det kun er et 
begrænset antal poster, som er indtegnet, må man løse de såkaldte "fiduser" for at få nye poster. 
 
Nogle poster er lette at regne ud, mens andre er lidt sværere, således at der er noget for både 
begyndere og de lidt mere rutinerede. Alt afhængig af hvor svære posterne er, gives der imellem 10 og 
100 points for hver enkelt post. Typisk vil det totale antal poster i skoven ligge omkring 40-45. 
 
Der løbes i hold bestående af to personer, hvor holdet på intet tidspunkt må dele sig. 
 
Ved start udleveres en postfortegnelse, et orienteringskort og som regel et alternativt kort.  
 
Postfortegnelsen er en liste med alle poster. På denne kan ses, hvilke poster, der er tegnet ind fra 
start, og hvilke poster, der opgives hvor henne. Derudover er et antal poster på listen lavet som 
fiduser, der kan løses umiddelbart.    
 
På orienteringskortet er indtegnet et antal poster, og det er også på dette kort, at holdet løbende 
indtegner placeringerne af de løste fiduser.  
  
Det alternative kort kan variere. Det kan f.eks. være offentlige kortudgaver såsom skovfoldere, 
turistfoldere, skovkort eller ældre geodætiske kort. Det kan også være en sammenstykning af flere 
korttyper.    
 
Fiduserne kan være alt indenfor fantasiens rammer. De varierer fra fiduser, der kan løses på meget få 
sekunder (f.eks. et luftfoto, der nemt kan overføres til orienteringskortet) til fiduser, hvor der skal 
bruges lidt mere tid (f.eks. hvis der skal søges efter bestemte ting i det udleverede kortmateriale 
eller hvis oplysninger skal kombineres).  
 
Holdet, som opnår flest points, kan kåres som vindere, og næste års arrangører bliver det Kolding-hold, 
som placerer sig bedst. 
 

 


