
Odder 

Find vej i Odder 
- er en oplevelsestur tilrettelagt som en simpel og sjov orienteringsskattejagt 
i byen, alene, som familie eller sammen med andre, hvor man ved hjælp af 
kortet orienterer sig frem til de angivne poster. 
Find posterne som er tegnet ind på kortet i folderen og oplev din by fra en 
helt anden vinkel.

Turen i folderen består af 12 poster som kan besøges i valgfri rækkefølge. Du 
kan dermed sammensætte din egen rute og starte hvor du vil.  Posterne er 
mærket på kortet med en cirkel og et nummer. 

Kortet på iPhone/iPad
Kortet kan også downloades til iPhone / iPad hvor den indbyggede GPS hele 
tiden giver den nøjagtige position, og hvor du kan orientere kortet mod 
nord med det indbyggede kompas.
I App Store hentes applikationen Avenza PDF Maps, som er gratis.
Inde fra Apps’en kan bykortet med poster downloades. Vælg ”Store” og 
derefter ”Find Maps Around Me”.
Du kan også søge på ”orientering” og finde de orienteringskort som  du kan 
downloade.

Vi du prøve mere?
Har du lyst til at finde endnu flere poster i Odder kan du fra orienterings-
klubben PANs hjemmeside downloade et kort dækkende et større område 
af byen og selv printe det ud.
Der er som kortet i denne brochure indtegnet en række poster, som du kan 
besøge. Kortet kan ligesom kortet i denne brochure downloades til iPhone / 
iPad.
       

Find vej i Danmark?
Find vej i Odder er del af det landsdækkende koncept ”Find vej i Danmark”
Det kan bedst sammenlignes med Naturstyrelsens ”Vandreture” dog med 
en ekstra udfordring for dem der vil. Det er et tilbud om en sjov og 
anderledes tur i det fri.

”Find vej i ...” er en forenklet udgave af orientering, en skattejagt der bringer 
dig rundt til skovens, parkens eller naturområdets seværdigheder. Sværheds-
graden på posterne er forskellig, så man selv kan vælge hvilken udfordring 
man vil have. 
      
Nogle er, som projektet i Odder, markeret med et foto af den genstand/post 
som er markeret på kortet.  Andre steder kan posterne være markeret med 
et skilt på en pæl.  Skiltet er forsynet med Find vej i - logoet og en bogstav 
kode.

Orienteringsklubben PAN
Orienteringsklubben PAN holder til på ”Silistria” som er klubbens klubhus. Det 
ligger midt i Marselisborgskovene.
Det er en på alle måder aktiv klub med en stærk elite, men også en stor 
motions- og ungdoms-afdeling.

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

Orienteringsklubben 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.

Klubben har Find vej i projekter i tre områder i Marselisborgskovene, i Hasle 
Bakker, Risskov og Gjern Plantage.

Kig ind på vores hjemmeside. 
Vore Find vej i - projekter finder du under ”kort” i hovedmenuen.

http://www.okpan.dk

http://www.findveji.dk

På www.findveji finder du en række sjove udfordringer fordelt i hele landet

Print selv et kort  - og så afsted
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Grundmateriale: Kommunale kort og materiale fra COWI
Rekognoscering og rentegning: Bent Nielsen, Flemming Nørgaard

Rammekoordinater UTM zone 32, WGS 84   © Orienteringsklubben PAN
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Å R H U S

ORIENTERINGSKLUBBEN

Asfalt-, �ise- eller grusareal

Kanter

Vej/sti uden fast belægning

Lille sti

Hegn, impassabelt hegn

Mur, impassabel mur

Bygning, halvtag

Trappe

Højdekurve, tællekurve

Sten, �agstang

Mindesten, skulptur

Legeredskab, høj mast

Have, privatområde

Åbent område, letløbt

Åbent område

Skov. Mørke grøn - tættest

Bede, buske, hæk

Træ eller busk, stor/lille

Sand

Sø

Vandløb, grøft

Mose

 OK PAN - 54

 udgivet 2012
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Fotoorientering Odder bymidte
Turen i folderen består af 12 poster som kan besøges i valgfri rækkefølge, og 
du kan dermed sammensætte din egen rute og starte hvor du vil.  Posterne 
er mærket på kortet med en cirkel og et nummer. 
Alle posterne er placeret ved et af nedenstående billeder, som viser den 
genstand  du skal finde. Genstanden er placeret midt i cirklen.
Hvis du vil konkurrere med andre kan I notere det bogstav, der står på 
billedet og som svarer til posten. Bogstavet noteres i felterne under kortet, 
og I kan på den måde godgøre at I fandt den rette post.
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