Hvem står bag?

ORIENTERINGSKLUBBEN

Post nr.: 61

WWW

Sådan ser en post ud. En rød pæl med Find vej i
logo på.

Orienteringsklubben Pan

ÅRHUS

Hvor finder jeg mere?

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 motions- og ungdomsafdeling.

Der findes tre områder i Marselisborgskovene, ét
i Risskov og et i Hasle Bakker - hver med 32
poster (og GPS koordinater).

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

Løberen, Vester Allé 20
Den runde kiosk,
Skovbrynet/Kongevejen
Blommehaven Camping
Kiosken ved Ørnereden

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.okpan.dk

Marselisborgskovene
Ørnereden

Kortene koster 20 kr. og kan købes her:

Større antal kort - over 10 - ved OK Pans sekretariat (www.orientering.dk/okpan/).
“Find vej i Marselisborgskovene” er en del
af et landsdækkende koncept.
Se hvor i landet du også kan finde vej på

www.findveji.dk.

En orienterings-skattejagt,
hvor gevinsten er sjov motion og dejlige
naturoplevelser.

Find vej
Prøv at finde nogle af posterne - de er markeret
med en rødlilla cirkel på kortet og med en rød
pæl i skoven. Du er ved den rødlilla trekant.
Du kan finde et forslag til en tur herunder, hvor
du også kan notere koden, der står på posten (se
eksempel på den anden side).

Start ved Ørnereden (kort)

Ørnereden

Nr.

Placering

Kode

3

Hul

1

Slugt (svær at finde)

22

Udløber/vækstgrænse

2

Udløber

Start ved Ørnereden (lang)
0

50 m 100 m

Lidt om kortet
Grønt/hvidt er skov - jo grønnere, des sværere at komme
igennem.
Gult er græs.
Blåt er vand (grøfter, moser - og havet).
Brunt er højdekurver - der er 2,5 meter imellem hver kurve.
Sort er veje og stier - jo tykkere streg, des tydeligere sti.
Nord er opad på kortet.

Nr.

Placering

28

Høj

Lidt om at færdes i skoven

26

Høj

Det er tilladt at færdes udenfor veje og stier. Men som alle
andre steder skal man opføre sig pænt, når man færdes i
skoven. Det betyder bl.a.
- Bræk ikke grene og kviste af træer og buske.
- Vis hensyn til dyr og planter.
- Passér ikke hegn udenfor låger.
- Efterlad ikke affald - heller ikke denne folder.
- Hold hunden i snor!

18

Stiknæk

24

Høj

4

Slugt

14

Sten

3

Hul

Målestok 1:5.000. Det betyder, at 1 cm på kortet svarer til 50 m i naturen

Kode

