
”Find vej i Hindsgavlskovene”
 - Hindsgavlhalvøen

”Find vej i Hindsgavlskovene” er en simpel orienteringsskat-
tejagt, der bringer dig rundt i skoven, til nogle af de sevær-
dige steder. Gevinsten er sund og sjov motion med dejlige 
naturoplevelser. En anderledes tur i det fri, der er sund for 
både hjerte og hjerne.

Kort og poster
Kortet er i målforholdet 1:10.000. Dvs. at 1 cm på kortet 
svarer til 100 m i skoven. På kortet finder du en detaljeret 
signaturforklaring. Her står også forslag til hvilke poster du 
skal finde, hvis du vil prøve en let rute på et par km.  
Startstedet er på kortet markeret med en rød trekant, men 
du kan starte og slutte, hvor du vil.

På postskiltet finder du postens nummer 
og en kontrolkode på 3 bogstaver. Notér 
koden som bevis for at du har fundet po-
sten. På www.findveji.dk kan du registrere 
dine poster og komme i Hall of Fame.
 

Find vej med O-Track ...
Med appen O-Track kan du tracke din rute, når du er ude 
at finde vej, og GPS’en i din mobil viser dig hele tiden hvor 
på orienterings- kortet du befinder dig.Efter endt tur vises 
dit track på skærmen, sammen med dit tidsforbrug. Opret 
dig som bruger for at uploade dine tracks på www.o-track.
dk og sammenlign med andres vejvalg

Du kan hente O-Track appen i Appstore og 
Google play. Tilgængelige ruter findes via 
www.findveji.dk eller  www.o-track.dk

Rigtig god fornøjelse!

Se hvor i landet du også kan finde vej på 

www.findveji.dk 
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Hvor finder jeg mere?
På Middelfart Orienteringsklubs hjemmeside

www.ok-melfar.dk
kan du finde flere ruteforslag og læse om orientering, og 
hvordan du bliver medlem i klubben.

Lidt om at færdes i skoven
Husk at tage hensyn når du færdes i skoven. Det betyder 
bl.a.
• Bræk ikke grene og kviste af træer og buske
• Vis hensyn til dyr og planter
• Passér ikke hegn uden for låger
• Efterlad ikke affald – heller ikke denne folder
• Hold hunden i snor
Organiserede grupper over 30 personer skal søge til-
ladelse inden de afholder et arrangement i Naturparken 
Hindsgavl Dyrehave.

Prøv også Quiz-ruten
Scan QR-koden her og vælg  
Quiz-ruten.
Ved hver post får du en opgave,  
som du skal besvare på din 
smartphone.
Systemet holder styr på point,  
hvis du dyster mod andre.

God tur!
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