
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!

forbi !

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

Dansk Orienterings- 
Forbund
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Orienteringsklubben Pan
Orienteringsklubben Pan holder til på “Silistria” med gode 
faciliteter, midt i Marselisborgskovene. Det er en på alle 
måder aktiv klub med en stærk elite, men også en stor moti-
ons- og ungdoms-afdeling.

I klubben kommer både de yngre studerende, de mange 
familier og de ældre motionister - og alle nyder godt af 
hinandens selskab.

OK Pan er en klub for alle, så hvis du er til gode venskaber, 
fantastiske naturoplevelser og sjov motion, kan du kontakte 
klubben og høre mere.

Kig ind på vores hjemmeside under “Nyt medlem”:  

www.orientering.dk/okpan/

Find vej i Danmark 

- er en oplevelsestur i skoven, hvor man ved brug af kortet 
orienterer sig frem til de angivne poster.  Du kan orientere 
alene, som familie eller sammen med andre. Man kommer 
langt ind i skoven og ser dermed en stor variation af planter, 
træer, dyr og fugle. 
Pas godt på skoven.

God tur !

ÅRHUS

ORIENTERINGSKLUBBEN

Hvor finder jeg mere?
Der findes i alt tre områder i Marselisborgskovene, samt 
yderligere et i Risskov og endnu et i Hasle Bakker - hver med 
32 poster (og GPS koordinater).

Kortene koster 20 kr. og kan købes her: 
Løberen, Banegårdsgade 4 
Den runde kiosk 
Skovbrynet/Kongevejen 
Blommehaven Camping 
Kiosken ved Ørnereden

Ved bestilling af større antal kort - over 10 - ved OK Pans 
sekretariat (www.orientering.dk/okpan/)



Hvad er ”Find vej i Danmark” ?
”Find vej i Gjern Plantage” er et tilbud til dig, der vil på en an-
derledes tur i skoven. Med kortet kan du trygt gå på opdagelse 
og finde de røde pæle, der markerer po-
sterne. På pælen findes postens kontrol-
nummer og en kode på tre bogstaver.

Posterne kan findes alene eller sammen 
med andre, lige når det passer dig. 

Du behøver ikke løbe, en rask spadsere-
tur er et godt alternativ. Post nr.: 25          Kode: UTX

Posterne
Under kortet er der forslag til to forkellige ture fra de to for-
skellige startsteder. Startstederne er markeret på kortet med 
en violet trekant og posterne med cirkler. 

Du kan også vælge at sammensætte din egen rute. Hvis du vil 
konkurrere med andre kan I notére bogstavkoden på posten 
og på den måde bevise at I fandt den.

På www.findveji.dk kan du printe kortet med alle poster og få 
flere ruteforslag.

Gjern Plantage

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)

•	 Sort er huse, veje og stier (jo tykkere stiplet streg, jo tydeli-
gere sti)

•	 Grøn skravering er områder med meget undervegetation, 
ex. kvas eller om sommeren brændenælder.

•	 Sort og rød violet skravering er områder, hvor adgang er 
forbudt.

Startsted: START 1
Nr. Placering Kode

1 Vejsammenløb

2 Hegnshjørne

8 Stiknæk    

9 Træ

10 Bevoksningshjørne

11 Træ

7 Sti/vej kryds

Målforhold 1:5.000 - Dvs. 1 cm = 50 meter
Nord er op ad på kortet

Startsted: START 2
Nr. Placering Kode

30 Stisammenløb

12 Hugningsende

13 Høj/sti

14 Træ

Fandt du den rigtige post? 
Notér posternes bogstavkode i felterne. Tjek rigtigheden på www.findveji.dk under skovens navn og ”facit”.
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