
Tarup - Davinde
Davinde sø, Phønix

Find vej i Tarup-Davinde
Med denne folder kan du komme i 
gang med orienteringsløb. Posterne er 
markeret med en ca. 70 cm høj pæl, 
med et mærke, som det, du ser her, og 
en klippetang. Klip i rubrikken med po-
stens nummer eller skriv koden ned.

Prøv mobil-quiz ruten
Scan QR-koden og hent quizruten på 
din smartphone. Mobilen fortæller hvor 
quizruten starter og hvilken rækkefølge 
posterne skal findes i.

Hvis du må opgive at finde posten kan 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.

Du kan registrere posternes bogstav-koder på

www.findveji.dk og måske komme i 'Hall of fame'.

Har du lyst til at prøve mere?
Så kan du finde flere baner i Tarup-Davinde 
eller andre find vej i-tilbud fra Odense Ori-
enteringsklub på

www.odense-ok.dk
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Tarup-Davindes historie
Tarup-Davinde I/S blev oprettet i 1989.

Selskabet beskæftiger sig med etablering og drift af 
et sammenhængende natur- og fritidsområde i grus-
gravene beliggende omkring Tarup-Davinde-området. 
Etableringen foregår i takt med en planmæssig udvin-
ding af de råstoffer der forekommer i området.

Tarup-Davinde ejes af Odense Kommune og Faaborg-
Midtfyn Kommune.

Se mere på www.oversoeogland.dk

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk 

Odense Orienteringsklub
Orienteringsløb er for alle aldersklasser, for motioni-
ster og konkurrencemennesker.
Vi mødes hver torsdag forår og efterår i Odenses sko-
ve. Du kan bare komme, få et kort – der er både meget 
lette og svære baner – og så prøve. Du kan få hjælp 
til at forstå kort og kompas af klubbens mere erfarne 
medlemmer og måske få en hjælper med ud på løbet.
De små mødes hver søndag ved klubhuset i Åløkke-
skoven.
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 

Folderen er trykt i 2020.
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Davinde Sø
Phønix Magnetisk 

nord

Målestok 1:7.500
Dvs. at 1 cm på kortet svarer til 75 meter i 
virkeligheden

Sådan læses kortet

Forslag til ruter

Start ved Davinde sø (P-plads på Davinde Søvej)

Let rute – 2,1 km:
S4 – 61 – 62 – 63 – 57 – 60 – 59 – S4.

Sværere rute – 4,5 km:
S4 – 61 – 64 – 66 – 67 – 70 – 71 – 73 – 69 – 68 – 65 – 
64 – 62 – 58 – S4.

Start ved Phønix (P-plads)

Let rute– 1,7 km:
S3 – 55 – 54 – 53 – 51 – 48 – 49 – 50 – 52 – S3.

Sværere rute – 2,9 km:
S3 – 54 – 49 – 48 – 53 – 55 – 51 – 52 – 50 – 56 – S3.

Der kan også startes ved post 48 på 
P-pladsen på Udlodgyden.

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.

Brun er højdekurver. Der er 2,5 me-
ters 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.

Gul er åbne områder. Enge, plejet 
græs og marker.
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