
 

 

Välkommen till Främmestads IK:s  

CYKELORIENTERING  

 ”SKOJ PÅ HOJ”  
Du får en karta med 52 inritade kontroller. Vid varje kontroll finns  

en uppgift du ska lösa. När du stannar vid kontrollen, tittar du på  

kartan för att se vilket nummer kontrollen har. Ibland är det en bild 

som ska paras ihop med kontrollen, ibland en fråga du ska svara på. 

Svaret fyller du i på sidan 2 och 3 i svarstalongen. 

 

Vi önskar dig lycka till och hoppas du får många trevliga  

cykelturer och hittar till platser du annars inte skulle besökt. 

Småvägarna häromkring är många och natursköna  
 

 

 
                      Orientering 
      

     NOSSEBROKARTAN 

 

Folkhälsorådet  

mun 
 



 

 

 

1. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:………………..………………..…….…  

 2. Vilken bygdegårdsdörr? (se bildark) Bild:...................................................... 

 3. Vad står det på den lilla skylten här?............................................................. 

 4. Vilket djur finns på den svarta skylten?......................................................... 

5. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:..………………………………..…….…  

 6. Vad står det på den lilla varningsskylten?...................................................... 

 7. Vad står det på vägskylten?............................................................................. 

8. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:..………………………………..…….…  

 9. Vad användes stenhuset/det rosa huset troligen till förr?............................. 

10. Vilka fordon får inte köra här?....................................................................... 

11. Vem bor här enligt varningsskylten? ……………..…...…………….……... 

12. Vilken färg är det på huset/”Kruteboa”?...................................................... 

13. Vilken bygdegårdsdörr? (se bildark) Bild:…………………......................... 

14. Hur många stenar består Bäcka stenar av?.................................................. 

15. Vilket torn? (se bildark) Bild:………………….…………………..…….…  

16 Vilken bygdegårdsdörr? (se bildark) Bild:……..…………………....……… 

17. Vilket år invigdes stugan som Malma fornstuga?.......................................... 

18. Vad är förbjudet här enlig vägmärket?.................................………………  

19. Vilken färgmarkering är det på motionsspåren här?.................................. 

20. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:………...................................................... 

21. Vilket årtal står på den fina gårdsskylten?....................................................  

22. Vad står det på skylten här?....................…………….................................... 

23. Vad heter vägen som går på Ekebacken?....................................................... 

24. Vilken flygplansmodell var det som störtade här 1958?..........................…. 

25. Vad står det på vägskylten?……………..…................................................... 

26. Ungefär hur gammal är hällkistan som finns här?.....………….................. 



 

 

27. Vad heter gården här enligt skylten?........................................................... 

28. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:……………………………..…….….…  

29. Vilken sida av cykelvägen får man rida på?................................................  

30. Vilket dörr finns på Ekvallen? (se bildark) Bild:.……….………..…….…  

31. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:……….…………………………….…... 

32. Vilken är högsta vikt som får köra över Ånastocken?................................ 

33. Vilken dörr? (se bildark) Bild:………….…………………………..…….…  

34. Vilket djur finns på skylten här?................................................................... 

35. Vilken verksamhet finns här enligt vita skylten?.................……………… 

36.  Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:..……..………………………..…….…  

37. Vilket torn? (se bildark) Bild:………........................................……………. 

38. Vad gäller kring fiske här enligt skylten?...........………….……………… 

39. Hur långt är det till Borrås?.......................................................................... 

40. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:….…........................................................ 

41. Vilken dörr finns på Magra IS lokal? (se bildark) Bild:................................ 

42. Vad heter gården enligt den fina skylten på ladugården?........................... 

43. Hur långt är det till Upplo?………….……………………........……………. 

44. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:.……....................................................... 

45. Vad kallades torpet som låg här en gång enligt skylten?........…….……… 

46. Vem brukade använda ”Sketestenen” enligt skylten?………………..……. 

47. Vilken dörr finns på Holmavallen? (se bildark) Bild:..................................... 

48. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:…………………………………..…….…  

49. Vad står det på de två små vägskyltarna här?......................................……. 

50. Vilka två djur finns på den fina svarta skylten?........................................... 

51. Vilket kyrktorn? (se bildark) Bild:…………….…..………………………. 

52. Vad står det på vägskylten?...………………..……...………………………. 

 



 

 

 

 

Folkhälsorådet stödjer Naturpasset i år och därför är det GRATIS! 

 

Hur många kontroller behöver jag ta? 

Det finns 52 kontroller men för att vara med i utlottningen av klubbens  

priser behöver du bara besöka minst 30 kontroller. 
 

Var och när lämnar jag mitt svarskort? 

I Nossebro lämnar du in ditt svarskort till Biblioteket, Hectors skor eller 

Jansons färghandel senast den 5 oktober. Det går också bra att skicka in till 

Främmestads IK, c/o Jessen, Kyrkvägen 8, 465 97 Nossebro eller maila till 

frammestadsik.ol@gmail.com (skriv av eller scanna svaren om du mailar). 
 

Svenska Orienteringsförbundets naturpass 

Främmestads IK:s ”Skoj på hoj” är ett av Svenska orienteringsförbundets 

Naturpass. För att delta i Svenska orienteringsförbundets utlottning av priser  

ska du registrera ditt bidrag på www.naturpasset.se 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Upplysningar 

Är det något du undrar över, kontakta gärna Främmestads IK, 

Ingrid Jessen, tel 0708-770877 eller mail ingridjessen54@gmail.com 

 

         LYCKA TILL! 

            
                   Orienteringssektionen 

 

Namn: 

 

 

Adress: 

 

 

Postadress 

 

 

 

Telefon: 
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