
BILorienteringsløb med hævetagsklubben.dk lørdag den 27. april 2013 

Kør ud af campingpladsen og drej til højre ad Odensevej - som senere bliver til Svendborgvej. 

1. Hvilke bilmærker forhandler den 2. bilforhandler på venstre hånd? 

Kør lige over rundkørsel -  2. afkørsel 

2. Hvilken stor frugt stor ved rundkærslen? 

I passerer nu Mc Donald's  

3. Hvornår åbnede den første McDonalds i Danmark? 

Kør lige over rundkørsel - 2. afkørsel 

4. Hvor længe har Biva åbent søndag? 

Drej til højre af Lindvedvej mod Volderslev - som senere bliver til Volderslevbygade. 

5. Hvilken skole vises der vej mod i dette kryds? 

Ankomst til Volderslev. 

6. Hvad der er klistret på postkassen på Volderslevbygade nr. 18? 

I ankommer nu til at vejkryds, hvor vej 43 (Voldersalevej) krydser - kør lige over mod Stenlæse af 

Dahlsvej. 

7. Hvor mange vindmøller kan I se her? 

8. Hvad hedder hestepensionen I passerer på højre hånd? 

Fortsæt mod Svenstrup 

9. Hvor mange drivhuse er der på venstre hånd? 

Ankommer til Sankt Klement 

Kryds rundkærselne af Dahlsvej. 

10. Hvor mange bare numser er der i vinduerne på Dahlsvej nr. 8? 

Drej til venstre af Stenlæsevej 

Drej til højre af Brogårdsvej mod Blommenslyst/Bellinge. Senere hedder vejen Brændekildevej 

11. Hvad handler eatMOSFÆRE om? 

12. Hvilken å krydser I længere fremme? 



13. Hvad kan man få et tilbud på ved F24? 

14. Hvilken kaffe forhandles i Bellinge? 

Kør ud af Bellinge 

15. Hvad står der på stendyssen på venstre hånd? 

I passerer nu et blåt byskilt, hvor der står Brøndekilde på. 

16. Ved indgangen til kirkegården står der et vers fra Salmernes Bog - hvilket? 

       (I kan parkere bilen på græsset lige efter kirken) 

I fortætter fra kirken i samme retning af vejen som nu er bliver til Ravnebjerggyden. 

17. hvor mange vindmøller kan I se på venstre hånd? 

Ankomst til Holmstrup 

18. Hvad koster fjernvarme i Holstrup nu? 

Fortsæt lige ud mod Blommenslyst. 

I ankommer nu til Ravnebjerg. 

19. Hvilken årgang er den gule VW Boble, der er til salg på venstre hånd? 

20. Hvad er telefonnummeret på Ravnebjerg Forsamlingshus? 

21. Hvad er der på toppen af spiret på Ravnebjerg Kirke? 

Drej til venstre af Bøllemosegyden mod Radby. 

22. Hvor mange sten er der i indkærslen til Bøllemosegyden 50? 

23.Hvilken grønsag dyrker PALM? 

Drej til venstre af Hesbjergvej. 

24. Hvad er der på hjørnet her? 

Kør 300 m. og parker bilen på højre side. 

25. Hvad hedder den hvide top på bakken her? 

27. Hvad bruges den til? 

 

 


