
vej !
Sjovt

Smukt

Find vej i Danmark!

Alle kan prøve orientering. 

På www.findveji.dk finder du en række 

sjove udfordringer fordelt i hele landet. 

Print selv et kort – og så af sted!

Sundt

forbi !

Hvis du har lyst til mere
Orienteringsklubben HTF er en aktiv og velfungerende 
klub med ca 225 medlemmer og vi har tilbud til både 
unge og voksne. Mange familier deltager i vores sport.

Medlemmerne kommer fra en stor del af Sønderjylland 
og vi har kort over skove helt fra Rømø til Haderslev.

Hver uge arrangeres træningsløb, hvor der er baner til 
alle: Uøvede, øvede, unge som ældre.

Kontakt og kortkøb: Jørn Andersen tlf 7450 4263/2284 
8663 eller jfa@adr.dk.

Læs mere om klubben på:

www.okhtf.dk

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk 

Dansk Orienterings-Forbund

Find vej i Danmark
- Folkesund og sjov motion for hjerne og hjerte...

Find vej i Vesterskoven er et tilbud om en anderledes tur 
i skoven - en skattejagt, hvor gevinsten er sund og sjov 
motion og dejlige naturoplevelser.

Gør-det-selv orientering
Find vej i Vesterskoven er en del af det landsdækkende 
koncept, Find vej i Danmark, som kan benyttes af alle.

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af oriente-
ringsløb, hvor faste poster og printbare kort giver dig 
mulighed for at orientere året rundt, døgnet rundt. Det 
findes i forskellige sværhedsgrader, så alle kan være med. 
På findveji.dk kan du finde kort og ruteforslag i hele 
landet.

www.findveji.dk

Find

Kom

Vesterskoven



Find vej i Vesterskoven

Velkommen til Vesterskoven

Orienteringsklubben OK-HTF har 
fremstillet et kort med 30 faste poster. 
Gå på opdagelse i området of find 
nogle af posterne. Husk at tage hensyn 
til skovens beplantning og dyr.

Posterne i skoven er markeret med 
røde pæle. Hver post har et nummer mellem 1 og 30 samt 
en kode med 3 bogstaver og en klippetang. På kortet er 
posterne markeret med en lilla cirkel.

Startsteder
Der er 2 startsteder med en infostander: Ved Louisevej og 
ved Thomashus.

Prøv den rute vi har foreslået på kortudsnittet. Du kan også 
hente hele kortet med alle posterne på og lave din egen rute 
- gå på skattejagt!

Kortet
Kortet kan printes fra www.findveji.dk under Vesterskoven 
eller fra www.okhtf.dk. Et trykt kort kan købes ved OK-HTF, 
som kan kontaktes på tlf 7450 4263/2284 8663 eller på  
jfa@adr.dk

På bagsiden af det trykte kort er der en signaturforklaring, 
flere baneforslag samt posternes GPS koordinater. Her er 
også et klippekort med felter, hvor du kan markere med 
klippetangen eller notere kodebogstaverne.

Fandt du den rigtige post? 
Notér posternes kontrolbogstaver, eller markér 
med klippetangen, i felterne for neden. Tjek rig-
tigheden på www.findveji.dk under skovens navn 
og ”facit”. Posternes egentlige nummer er angivet i 
parentes.

Signaturforklaring 

Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere)

Gult er græs (marker og åbne områder)

Blåt er vand (grøfter, moser og søer)

Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere). 
Den brune farve bruges også til asfalterede veje.

Sort er sten og stendiger, huse, hegn, skovveje og stier 
(jo tykkere stiplet streg, jo tydeligere sti)

Nord er opad på kortet - se hvordan nordpilen vender.

Målforhold 1:7.500 
- Dvs. 1 cm = 75 meter

Ruten er 2,9 km

Post nr.: 25          Kode: UTX

Post nr 1 (9) 2 (8) 3 (2) 4 (5) 5 (3) 6 (10) 7 (15) 8 (19) 9 (23)

Klippefelter/
Kontrolbog-
staver

Der er mange flere poster i skoven!
Print selv et kort fra www.findveji.dk eller køb kort 
ved orienteringsklubben HTF. Kontakt OK HTF på tlf 
7450 4263 / 2284 8663 eller på jfa@adr.dk.


