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STIGE Ø

Find vej i Danmark

Bag projektet står:

   Dansk Orienterings-Forbund 

Støttet af:

”Find vej i…” er et tilbud om en anderledes tur 
i det fri – en slags skattejagt, hvor gevinsten er 
sund og sjov motion, dejlige naturoplevelser 

Alle kan prøve orientering
På www.findveji.dk finder du en række 
sjove udfordrende løb fordelt i hele landet.
print selv et kort - og så af sted!

Har du lyst til mere?

Odense orienteringsklub har mange aktiviteter 
som du kan få glæde af. Du kan besøge klubben i 
Åløkkeskoven, eller på www.odense-ok.dk, her 
kan du også finde vej til klubhuset i Åløkkeskoven.
Hver torsdag forår og efterår har du mulighed for at 
komme i skoven og blive undervist af kyndige 
medlemmer i brug af kort og kompas. I vintersæs-
sonen er der lørdags-træningsløb forskellige steder 
på Fyn.
Hvert år arrangerer vi klubture til Påskeløbene (3 
etapeløb, typisk i Jylland), og en træningsweekend i 
efteråret.
Den 1. søndag i marts arrangerer klubben 
Dalum/Hjallese løbet, et motionsløb på 5 eller 10 
km.

Velkommen i klubben

Find vej i....STIGE Ø

Med denne folder kan du komme igang med oriente-
ringsløb.

Posterne er 
markeret med en 
ca. 70 cm. høj rød 
pæl, med et mærke 
som du ser her til 
venstre og en 
klippetang.
Klip i rubrikken 
med postens 
nummer eller skriv 
koden ned.

Kortene på denne folder er udsnit af et større kort 
over Stige Ø. Har du lyst til mere, kan du finde flere 
orienteringsbaner på 
www.findveji.dk
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Sådan læses kortet for fod-orientering

Sådan læses kortet for MTB-orientering

Målestok 10.000,  1 cm = 100 meterMålestok 7.500,  1 cm = 75 meter

Kontrolfelter:Kontrolfelter:

4

START for fod-orientering START for MTB-orientering

Sorte linier er stier. Der må kun cykles på 
stier, brun flader som er parkering ol. På de 
brede linier kan to cykler passerer, de tynde 
linier er singeltrack.
Blå farve viser vand i området f.eks. søer, 
grøfter.
Brun er højdekurver. Der er 4 meters 
højdeforskel mellem to kurver. Skrænter er 
også tegnet i brunt.
Gul er græsarealer, grøn er skov og krat.

Violet trekant viser startstedet.
Midt i den violette cirkel er posten.
Sort på kortet er menneskeskabte f.eks. veje, 
stier, huse m.m.  men også sten.
 
Blå farve viser vand i området f.eks. søer, 
grøfter, moser.
Brun er højdekurver. Der er 2 meters 
højdeforskel mellem to kurver. Skrænter er 
også tegnet i brunt.
Hvidt og grønt er skov. Hvidt er let at løbe 
igennem, jo mørkere grønt jo langsommere 
er det at komme igennem. Grøn skravering 
er lav krat.
Gul er åbne områder. Enge, plejet græs.
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Det er kortet, der viser vej til 
posterne, som er afmærket 
med let genkendelige pæle. 
Hver post har et kontrolnum-
mer og en unik kode på 3 
bogstaver i et landsdæk-
kende system. Når en post er 
fundet noteres kodebogsta-
verne i det medfølgende 
kontrolark, eller der klippes 
med stiftklemmen.  
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