Elmelund Skovs historie
Find vej i Elmelund Skov
Med denne folder kan du komme i
gang med orienteringsløb. Posterne er
markeret med en ca. 70 cm høj rød pæl,
med et mærke som det, du ser her, og en
klippetang. Klip i rubrikken med postens
nummer eller skriv koden ned.
Du kan registrere posternes bogstav-koder på
www.findveji.dk og måske komme i 'Hall of fame'.
I offentlige skove må du løbe hele døgnet og det er
tilladt at færdes uden for veje og stier, hvis der ikke er
hegn. Hegn kan passeres, gennem låger, der alle er vist
på kortet.
Organiserede grupper, som familier, spejdere og skoleklasser, kan benytte de opsatte poster uden på forhånd
at skulle søge om tilladelse.
De 'lette' baner kan gennemføres på cykel (MTB), da
alle poster ligger ved store stier og veje, man må cykle
på.

Kort med alle poster

finder du på www.findveji.dk sammen med flere forslag til ruter og meget andet.

Elmelund Skov vest for Odense er den største nye
skov, der er plantet i Danmark i 100 år. 600.000 træer
fordelt på 360 hektar vil give indbyggerne i Odense og
omegn nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.
Elmelund Skov er blevet til i et samarbejde mellem
Naturstyrelsen, Odense Kommune og forsyningsselskabet VandCenter Syd.
Elmelund Skov åbnede officielt i maj 2014.
Skoven har 15 kilometer nye stier til løbere, cyklister
og andre skovgæster samt nye ridestier.

www.naturstyrelsen.dk (søg på Elmelund)
www.odense.dk/elmelundskov

Odense Orienteringsklub
Vi har klubhus i Jægerhuset i Åløkkeskoven. Orienteringsløb er for alle aldersklasser, for motionister og
konkurrencemennesker.
Vi mødes hver torsdag forår og efterår i Odense og
omegns skove. Her bliver du undervist af kyndige
medlemmer i brug af kort og kompas.
I vintersæsonen er der lørdags-træningsløb forskellige
steder på Fyn arrangeret af klubberne på Fyn.
Kontakt os eller mød op til træning.
Se mere på www.odense-ok.dk

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

Prøv mobil-quiz ruten

Scan QR-koden her og hent quizruten
på din smartphone. Mobilen fortæller
hvor quizruten starter og hvilken rækkefølge posterne skal findes i.
Hvis du må give op på 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.

Dansk
OrienteringsForbund

Elmelund Skov

Find vej i Elmelund skov
To ruteforslag

Begynder Vest - 2,7 km

Sådan læses kortet

Begynder Øst - 2,5 km

Startsted: P-plads Elmelund skov, nær Elmelundsvej 117

Startsted: P-plads Bolbro, nær Elmelundsvej 47

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.
Brun er højdekurver. Der er 2,5 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.
Gul er åbne områder. Enge, plejet
græs og marker.

Nord er opad på kortet - se hvordan nordpilen
vender.
Målestoksforhold: 1:10000,
dvs 1 cm på kortet svarer til 100m i terræn
Kortet er revideret i juni 2020.
Denne folder er trykt i 2020.

Fandt du den rigtige post?
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Noter posternes koder i felterne.
Registrer dine fundne poster på
www.findveji.dk og kom med i
"Hall of Fame".
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