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Vej

Mindre vej

God skovvej

God sti/skovvej

Sti

Utydelig sti

Hugning
Hegn, højt hegn

Bebyggelse, bygning

Forbudt område

Sten, gruppe af sten

Lille tårn, fodersted

Højdekurve, tællekurve

Hjælpekurve

Grøft/bæk, lille grøft

Bevoksningsgrænse

Høj, punkthøj

Lavning, lille lavning, hul

Sø, dam, vandhul, brønd

Åbent kulturland

Åbent kulturland - bevokset

Åbent område

Åbent område - bevokset

Let gennemløbelig skov

Langsomt gennemløbelig skov

Svært gennemløbelig skov

Svært gennemtrængelig skov

Mose

Hvordan kan jeg bruge orienteringskortet?
- Gå eller løb en tur alene eller sammen med 
familien – og find så mange af posterne du har 
lyst til. 

Hvordan ser en post ud?
De runde cirkler på kortet angiver posternes 

placering. En post består af en rød ½ m høj 
træpæl. Pælen er forsynet med et skilt, hvor 

der står en 3 cifret bogstavkode. Denne 
skrives i nedenstående kontrolfelt for at 

bevise at man har fundet posten. 
Bogstavkoden på første post i felt 1 o.s.v.

 
Hvordan kommer jeg i gang:

Start og mål er ved trekanten. Du 
begynder med at finde post 1, post 2 

o.s.v.  I parentesen er der et nummer 
som passer med et nummer på 

pælene. Dette nummer bruges til 
at kontrollere om du er ved den 

rigtige post.

Forslag til bane på ca. 2,5 
km:

Start  - 1(55)  - 2(54)  - 3(53)  -  
4(51)  - 5(48) - 6(49) - 7(50) - 

8(52) - mål (=start)

Der er ét startsteder markeret med rød trekant. 
Men du kan begynde og slutte hvor du vil.

Find vej i TARUP-DAVINDE, Phønix
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Eksempel på start

Eksempel på post

Koordinater: UTM  zone 32, WGS 84

Kortet er rekognosceret og rentegnet af: 
Gunner Aaskov og Torben Rasmussen

Grundmateriale: Laserkurver og orthofoto fra COWI samt kommunale kort
  


