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Hvad er “Find vej i …”?
”Find vej i …” er et tilbud til dig, der gerne vil have
en anderledes oplevelsestur – en slags skattejagt i
skoven med familien, venner eller kollegaer.
Kortet i denne folder giver dig mulighed for at finde
de opsatte pæle, der markerer posterne. På hver pæl
finder du postens nummer, en kode bestående af tre
bogstaver og en stiftklemme.
Find så mange af posterne
du/I har lyst til. Vælg f.eks.
10 poster ud. Hvem finder
dem hurtigst? Posterne kan
findes i tilfældig rækkefølge
eller de kan findes i en rækkefølge bestemt på forhånd.
Bestem selv, hvordan I vil
udfordre hinanden eller
måske bare have en hyggelig
tur rundt i skoven.

Fandt du den rigtige post?
Notér posternes kontrolbogstaver i felterne på kortet,
eller brug stiftklemmen ved
posten. Tjek rigtigheden på
www.findveji.dk under skovens navn og ”facit”.

Post nr.: 25

Kortet

Et orienteringskort viser mange detaljer, som er
markeret med forskellige signaturer.
Nord er altid opad på kortet (teksten i
kortets overskrift definerer hvad der er
op) og målestokken er her 1:10.000 så
1 cm på kortet er 100m i virkeligheden.
Ækvidistance er forskellen i meter mellem
højdekurverne (de brune streger på kortet) som
her på kortet er 5m. På kortet er der en oversigt
over hvad de forskellige signaturer betyder.
Startstederne er markeret med en violet trekant .
Posterne står i centrum af de violette cirkler.
De sorte streger og stiplede linier er veje og stier. Jo
tykkere stregen er, desto bredere er vejen/stien.
Hvid farve er åben skov,
grønt er tættere skov,
krafitig grønt er meget tæt skov.
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Tisvilde Hegn Orienteringsklub
benytter skovene i nærområdet som
idrætsfacilitet, vel nok en af de smukkeste
idrætspladser der findes.
Vi vil meget gerne dele skovene med andre
og samtidig benytte lejligheden til at vise,
hvordan man på en anderledes og spændende måde kan bruge skoven. Kortet kan
selvfølgelig bruges til almindeligt løb,
vandreture, cykelture, svampejagt,
geocaching (skattejagt med GPS) og meget
andet. Kun fantasien sætter grænser.
Tisvilde Hegn OK har sat faste poster ud i
Aggebo-Græsted Hegn, Høbjerg Hegn,
Valby Hegn, Frederiksværk skovene og i
Tisvilde Hegn.
Tisvilde Hegn OK har aktive medlemmer i
alle aldersgrupper – både motionister og
eliteløbere.

Tisvilde Hegn OK tilbyder træning flere
gange om ugen hele året.

De sorte prikker betyder at marken er dyrket og
derfor ikke må betrædes.

Orienteringsløb er en perfekt sport for hele
familien!

Gul farve er marker og græsarealer.

Blå farve er grøfter, søer og moser.
Brun farve er højdekurver og diger.

Kode: UTX

Hjemmeside: www.tisvildehegnok.dk
Formand: Dan Haagerup
mail: dhaagerup@gmail.com
tel: 26360066

Orienteringsløb er motion
for hjerte og hjerne
for hele familien

www.findveji.dk
Find vej i Danmark
er en del af det landsdækkende koncept

Find vej i Frederiksværkskovene
Dansk Orienterings-Forbund

Vinderød Skov og Fredriksværk Skov

Frederiksværkskovene

God tur !
Kortet kan naturligvis også bruges til almindeligt
løb, vandreture, cykelture, svampejagt, skattejagt
m GPS osv. Kun fantasien sætter grænser!
Frederiksværk Gymnasium & HF benytter sammen
med folkeskolerne og THOK skovene i nærområdet som tumleplads/idrætsfacilitet i forbindelse
med idrætsundervisningen.
Med sin smukke placering op ad Arresø, Kanalen
og Arresødal Hospice med dets smukke, historiske
park findes der næppe nogen mere ideel mulighed
for oplevelser med både naturmæssig og historisk/
æstetisk præg.

Historiske naturoplevelser

Frederiksværk Gymnasium & HF har i samarbejde med Tisvilde Hegn Orienteringsklub
(THOK) og Naturstyrelsen opsat 60 faste
poster i skovene.
Dette projekt er en del af et landsdækkende
koncept ”find vej i” under Dansk orienterings
Forbund, med det formål at få flere mennesker - børn som voksne ud i naturen.
Med denne folder ønsker idrætslærerne på
Frederiksværk Gymnasium at invitere elever i
kommunen og gæster i skoven på en sjov og
anderledes skovtur. Ud fra mottoet ”Bevæg
dig - bevar dig” er det vores store ønske at
folderen og de faste poster i skoven kan motivere til løb, leg og sociale oplevelser, som er
sunde for både hjerte og hjerne.

Velkommen til skovene omkring
Frederiksværk Bymidte
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