
 

Hvordan er sprintkortet tegnet og 
hvad er forbudt at passere 

Kortsymboler til sprint 
 

Tykke sorte linjer er impassable 

Den største forskel i udseende på kortsymboler i sprintorientering og 
traditionel orienteringsløb er, at tykke sorte streger er impassable i 
sprintorientering, mens det kan være veje eller store stier på skovkort. 

Større stier og veje tegnes således altid med den brune tone og grænselinje, 
hvor en stiplet grænselinje betyder, at overfladen er ubefæstet (fx jord, rødder 
og græs). Fuld kant betyder, at det er en belagt overflade (f.eks. grus, asfalt, 
træ og beton). 

 
Flere niveauer 

Sprintkort tegnes ofte i miljøer med komplekse flerniveau konstruktioner. Den 
øvre overflade er tegnet med et skråt hvidt gitter. 

Tunnelåbningen er tegnet med et sort trekantet symbol, hvor spidsen peger 
mod det nederste niveau. Disse kan og må passeres på det nederste niveau, 
men ikke på det øverste niveau. 

Udstrækningen af det nederste niveau tydeliggøres af en stiplet sort linje. 
Tydelige grænser på det nederste niveau kan tegnes med en stiplet linje. 

 
 

 

 
 
 

 
Figur 2. Stor sti,  
ubefæstet overflade. 

 

 
Figur 3. Befæstet overflade. 

 

 
 
 
 

 
Figur 4. Multinivå konstruktion. 

 

Sporvogn og jernbane 

Sporveje kan tegnes på sprintkort. Disse er tegnet som to parallelle grænselinjer. 

Almindelige jernbaner tegnes ligesom på skovkort med et vekslende sort/hvid 
stregsymbol. 

Ingen af disse skilte er forbudt at passere. Hvis de er forbudte at krydse eller 
løbe langs med er de angivet med et forbudt symbol på siderne af symbolet. 

 

 
 

Figur 5. Sporvogn og jernbane 



 

Særlige kortsymboler der er forbudt at passere i sprintorientering 

Sprintorientering adskiller sig fra skovorientering med hensyn til, hvilke kortsymboler man må passere og ikke må på 
banen. 

 I sprintorientering er det altid kortet, der bestemmer, hvad man må og ikke må i virkeligheden, derudover 
kan der være ting som tilføjes fra instruktion til løbet. 

 At noget kan gøres i virkeligheden betyder ikke, at man har lov til at gøre det. Kortsymboler angivet som 
impassable i sprintnormen kan være mulige at passere i virkeligheden, for eksempel en stejl bakke, en lav 
forhindring eller en smal rabat, en lav hæk. 

 At noget er forbudt at passere betyder også, at det er forbudt at strække sig over eller under for at 
stemple. 

 Der kan også være snitzling der indikerer, at passage er forbudt. Arrangøren kan markere visse hegn, 
mure, skråninger og beplantninger med snitzling for at tydeliggøre det. 

 

Forbudte områder og grænser 

Også i sprintorientering er det forbudt at passere eller betræde dyrket jord, 
plantager, koloniområder og lignende. Disse er tegnet med samme olivengrønne 
farve som i skovorientering. Overfladen er altid afgrænset af en sort kant eller et 
andet kortsymbol. Olivengrøn kan i princippet være alle typer arealer, der ikke 
må betrædes. 

Arrangøren kan også definere forbudte områder med lilla farve på kortet, 
ligesom i skovorientering. 

 Fuld kantstreg betyder, at grænsen er markeret i terrænet. 

 Stiplet kantstreg betyder uregelmæssigt markeret grænse i terrænet. 

 Ingen grænse betyder ikke markeret i terrænet. 

Fuld lilla linje angiver en forbudt grænse, som ikke må overskrides.  

 
 

Bygninger er tegnet mørkegrå 

Bygninger kan tegnes i mørkegrå eller lysegrå. Mørkegrå indikerer, at de ikke 
må passeres. Lysegrå farve indikerer at der er passage under taget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6. Forbudte områder og 

grænser som ikke må passeres 
eller betrædes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Bygninger 

 

 
Figur 8. Vegetation. 

 

Vand og moser tegnet med mørkeblå farve og sort grænselinje 

Søer, damme, kanaler og impassable moser, der er tegnet med mørkeblå farve / 
skravering og sort kontur, må ikke krydses. 

Vand, der er tegnet i en lysere blå farve og blå kant, samt passable moser, må man 
passere.  

Figur 9. Vand og moser 

 

Vegetation der er tegnet med den mørkeste grønne farve 



 

Impassable linjeobjekter er tegnet med tyk sort linje 

At genstande er impassable (og dermed forbudt at passere) tegnes med en tyk sort linje. Linjen viser, 
om objektet er ufremkommeligt eller ej. Andre detaljer viser, hvilken type linjeobjekt det er. 

 

Branter 

Impassable skråninger tegnes med tykke sorte linje og 
hældningsstreger.  

Passable skråninger tegnes med en tynd linje og hældningsstreger, hvis 
de er nødvendige for at afklare hældningen i området. 
Hældningsstreger definerer ikke fremkommeligheden, det er kun 
tykkelsen af linjen der gør det. 

 
Hegn, hegn, rækværk og lignende linjegenstande 

Impassable hegn, rækværk og lignende linjegenstande tegnes med tyk 
sort linje og dobbelte streg. Ved pladsmangel udelades stregerne og 
kortsymbolet ligner så bare en impassable mur. 

Passable hegn, rækværk og lignende linjegenstande tegnes med tynd 
grundlinje og kun en streg. 

Husk at det aldrig er tilladt at klatre i et hegn, da de kan tage skade. Som 
løber må du kun springe over eller træde over/gennem. 

 
Mure 

Impassable mure tegnes kun med en tyk sort linje. Passable mure er 
tegnet med en tynd sort linje og priksymboler. Passable 
terrassekonstruktioner på skråninger, som kun er synlige nedefra, 
tegnes med en halv prik, som peger nedad. 

 

Ledninger og andre linjeobjekter 

Andre menneskeskabte linjegenstande såsom rør (til gas, vand eller lignende), 
kælkebakker og lignende indberettes med dette symbol. 

Impassable ledninger vises som en tyk sort linje og dobbeltpile. 

Passable linjer vises som en tynd linje og enkelte pile. 

 
 

Bro eller tunnel-åbning 

Tegnet for tunnelåbning (de sorte trekanter) er specielt ved, at det 
tegnes i konstruktioner med flere niveauer, hvor løberen kan være på 
enten det nederste eller øverste niveau. Spidserne peger på det lavere 
niveau. 

Symbolet er passable/tilladt at passere på nederste niveau, dvs. ind 
eller ud af byggeriet. 

Symbolet er impassable/forbudt at passere på øverste niveau, dvs. det 
er forbudt at hoppe ned fra det øverste til det nederste niveau. På 
samme måde er det forbudt at hoppe op fra det nederste niveau til det 
øverste. 

Den skraverede overflade angiver det område, der er passerbart på to 
niveauer. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 10. Branter. 

 
 

 

 
Figur 11. Hegn og lignende. 

 
 
 

 

 
 Figur 12. Mure 

 

Figur 13. Ledninger og lignende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 14. Bro eller tunnelåbning.  


