
”Find vej i skolen
                         Ø-kvarteret Middelfart”
 
”Find vej i skolen” er en simpel orienteringsskattejagt, 
der bringer dig rundt i ø-kvarterets stinet, næsten 
uden at du behøver at færdes på trafikerede veje.
Kortet og posterne kan bruges i idrætsundervisning-
en. Men også i en række andre fag ved hjælp af det 
aktivitets- og inspirationsmateriale, der kan findes 
her:  http://www.aktivrundti.dk/natur loebet/find-
vej-i-skolen/undervisningsmateriale.

Kort og poster
Kortet er i målforholdet 1:10.000. D.v.s.  at 1 cm. på 
kortet svarer til 100 m. i skoven. På kortet finder du 
en detaljeret signaturforklaring. Startsteder er på 
kortet markeret med en rød trekant, men du kan 
starte og slutte hvor du vil.

Kortet viser hvor du kan løbe 
for at nå frem til posterne, som 
er let genkendelige pæle, med 
et skilt som dette. På skiltet er 
et nummer og tre kodebog-
staver. Hvis nummer på skiltet 
svarer til nummeret ved cirklen 
på kortet, har du fundet den 
rigtige post.

Bogstaverne noteres i kontrolfeltet under kortet, 
som bevis på at du fandt vej. Du kan også finde vej 
med GPS. Koordinaterne kan hentes på www.ok-
melfar.dk. Vi håber at mange vil få glæde af kortet og 
posterne.

Rigtig god fornøjelse!
Se hvor i landet du også kan finde vej på 

www.findveji.dk 

Dansk Orienterings-Forbund Ø-kvarteret
           Middelfart

Hvor finder jeg mere?
På Middelfart Orienteringsklubs hjemmeside  

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

Lidt om at færdes i skoven
Husk at tage hensyn når du færdes på områdets 
stier og veje:

•  Du må ikke løbe gennem folks haver
•  Du må ikke løbe over golfbanen
•  Bræk ikke grene og kviste af træer og buske
•  Vis hensyn til andre, som du møder på din vej
•  Vis hensyn til dyr og planter
•  Passér ikke hegn og hække udenfor låger
•  Efterlad ikke affald – heller ikke denne folder
•  Hold din hund i snor hvis den er med

God tur!

”Find vej i Ø-kvarteret” er en del af det
landsdækkende koncept ”Find vej i Danmark”




