Find vej på Stige Ø

Stige Øs historie

Findwww.findveji.dk
vej i....STIGE Ø

Med denne folder kan du komme i
med orienterings-løb.
Posterne
Med denne folder kangang
du komme
igang med orienteer markeret med en ca. 70 cm høj pæl,
ringsløb.
med et skilt, Posterne
som det,erdu ser her, og en
klippetang. Klip
i rubrikken
med posmarkeret
med en
tens nummerca.eller
skriv
koden
70 cm. høj rød ned, som
harmed
fundet
posten.
26
CRT bevis for at du
pæl,
et mærke
som du ser her til
Du kan registrere posternes bogstavkoder
venstre på
og www.findveji.dk
en
og måske komme i 'Hall of fame'. klippetang.
Klip i rubrikken
Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger
med postens på, hvor du
må bevæge dig i bakkerne på Stige Ø.
nummer eller skriv
Post nr.: 25

Kode: UTX

Har du lyst til at prøve mere?

koden ned.

Så kan du finde flere baner på Stige Ø eller andre find vej itilbud fra Odense Orienteringsklub på

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

Prøv mobil-quiz ruten

Scan QR-koden og hent quizruten på
din smartphone. Mobilen fortæller hvor
Kortene på denne folder er udsnit af et større kort
quizruten starter og hvilken rækkefølge
over Stige Ø. Har du lyst til mere, kan du finde flere
posterne skal findes i.
orienteringsbaner på
Hvis du må opgive at finde posten kan
www.ﬁndveji.dk
du taste PAS i kodefeltet på mobilen, og
få opgaven alligevel. Men vil du til tops
i Hall of Fame må du finde posten og
notere den korrekte kode.

Findivej
i Danmark
Find vej
hele
landet på:
www.findveji.dk
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!
Folderen er trykt i 2020.

Har du lyst til mere?

Stige Ø blev dannet omkring år 1800, da Odense Kanal blev
gravet. I begyndelsen var øen en lang landtange, men da
Odense orienteringsklub har mange aktiviteter
lossepladsen blev anlagt i 1967, voksede øen kraftigt.
som du kan få glæde af. Du kan besøge klubben i
I 1994 blev lossepladsen nedlagt og affaldet blev dækket
Åløkkeskoven, eller på www.odense-ok.dk, her
med jord og blev til nutidens grønne landskab.
kan du også finde vej til klubhuset i Åløkkeskoven.
Området Stige Ø Nord er stadig strandeng og har ikke været
Hver torsdag forår og efterår har du mulighed for at
en del af lossepladsen.
komme i skoven og blive undervist af kyndige
Se mere på www.odense.dk/stigeoe
medlemmer i brug af kort og kompas. I vintersæssonen er der lørdags-træningsløb forskellige steder
Odense
Orienteringsklub
på Fyn.
Hvert år arrangerer vi klubture til Påskeløbene (3
Orienteringsløb er for alle aldersklasser, for motionister og
etapeløb, typisk i Jylland), og en træningsweekend i
konkurrencemennesker.
efteråret.
Vi mødes hver torsdag forår og efterår i Odenses skove. Du
Den 1. søndag i marts arrangerer klubben
kan bare komme, få et kort – der er både meget lette og
Dalum/Hjallese løbet, et motionsløb på 5 eller 10
svære baner – og så prøve. Du kan få hjælp til at forstå kort
km.
og kompas af klubbens mere erfarne medlemmer og måske
Velkommen i klubben
få en hjælper med ud på løbet.
De små mødes hver søndag ved klubhuset i Åløkkeskoven.
I vintersæsonen er der lørdags-træningsløb forskellige steder
på Fyn arrangeret af klubberne på Fyn.
Kontakt os eller mød op til træningen.

Se mere på www.odense-ok.dk
Bag projektet står:

Dansk Orienterings-Forbund
Støttet af:

STIGE Ø

Sådan læses kortet

Start 1 – Begynder – 2,4 km

Start 1 – Moutainbike – 3,4 km

Nord er opad på kortet
– se hvordan nordpilen vender.
Kortets målforhold er 1:10.000
- Det betyder at 1 cm på kortet er 100 meter i
terrænnet

Signaturforklaring
4

Violet trekant viser
startstedet. Midt i den
violette cirkel er posten.
Skravering betyder
”Ingen Adgang”
Sort på kortet er menneskeskabte f.eks. veje,
stier, hegn , huse m.m.
men også sten. Den
olivengrønne farve viser
private haver.
Hegn må kun passeres
hvor der er vist en åbning/passage i hegnet.
Blå farve viser vand
i området f.eks. søer,
grøfter, moser.

Post

Notér postens
bogstavkode i felterne og/eller klip
med klemmen

Kode
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Kode

4 (49)

1 (56)
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2 (59)

7 (40)

3 (52)

8 (60)

Brun er højdekurver.
Der er 2,5 meters
højdeforskel mellem to
kurver. Skrænter er også
tegnet i brunt.
Hvidt og grønt er
skov, jo mørkere grønt
jo sværere er det at
komme igennem.
Gul er åbne områder.
Enge, plejet græs og
marker. Dyrket areal må
ikke betrædes!
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