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Find vej i Danmark
 - folkesund og sjov motion for hjerne og hjerte...

Find vej i Nørreskov er et tilbud om en anderledes tur i 
skoven - en skattejagt. Gevinsten er sund og sjov motion 
og dejlige naturoplevelser.

Posterne i Nørreskov er opsat af orienteringsklubben OK 
Syd med tilladelse fra skovejeren (Naturstyrelsen) og med 
økonomisk støtte fra Friluftsrådets udlodningsmidler til 
friluftsliv og fra Nordea Fonden

Gør-det-selv orientering
Find vej i Nørreskov er en del af det landsdækkende kon-
cept, Find vej i Danmark, som kan benyttes af alle. 
Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienterings-
løb, hvor faste poster og printbare kort giver dig mulighed 
for at orientere året rundt. Der findes forskellige sværheds-
grader, så alle kan være med.

Har du lyst til at prøve mere?
Orienteringsklubben OK Syd er en aktiv og velfungerende 
klub med godt 100 medlemmer og afdelinger i Aabenraa 
og Sønderborg.

Vi har tilbud til både dig, som er til benhård konkurrence 
med kamp til stregen og dig som er til en stilfærdig moti-
onstur med din vandrestok. 

Vi har ungdomstræning fra 6 års alderen og hver uge har 
vi træningsløb i en Sønderjysk skov. Der er baner til alle, 
unge som ældre, og uøvede som øvede. For begyndere og 
let øvede er banelængderne typisk 3-4 km. For øvede og 
hurtigt løbende 5- 7 km. Om sommeren er det onsdage 
kl. 18.30 og om vinteren lørdage kl. 13.30. Du kan se dato-
planen (”terminslisten”) med startstederne på hjemmesi-
den www.oksyd.dk

Hvis du bliver bidt af det, er der også stævnemuligheder 
næsten hver søndag et sted i landet. 4-5 gange om året 
arrangeres klubture til disse stævner.

Læs mere om klubben på:

www.oksyd.dk

Kom
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Nørreskov
"Find vej i Nørreskov" er en del af det landsdækkende 
koncept "Find vej i Danmark".

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk



Velkommen til Aabenraa Nørreskov
”Find vej i Nørreskov” er et tilbud til dig, der vil på en 
anderledes tur i skoven. Med kortet kan du trygt gå på 
opdagelse og finde de pæle, der markerer 
posterne. På pælen findes postens kon-
trolnummer og en kode på tre bogstaver 
samt en stiftklemme.

Du kan finde posterne alene eller sam-
men med andre, lige når det passer dig.

Hvis du vil konkurrere med andre,  kan du notere bog-
stavkoden på posten eller bruge stiftklemmen i kanten af 
kortet til at bevise, at I fandt posten.

Du behøver ikke at løbe. En rask gåtur er et fint alternativ.

Kortet og posterne
Posterne du skal finde er markeret på kortet med en cirkel. 
Startstederne er markeret med en trekant.

Der er to startsteder med en infostander: Start 1 er ved 
indgangen til skoven bag Høje Kolstrup skole. Du kan par-
kere på skolens parkeringsplads. Start 2 er ved indgangen 
til Galgebakken. Der kan holde 2-3 biler på vendepladsen 
ud for Galgebakken, og der er en stor offentlig parkerings-
plads ned for bakken på vej op til Galgebakken.

I denne folder er der to baneforslag, et fra Start 1 og et fra 
Start 2. På www.oksyd.dk kan du printe mange flere og 
også sværere forslag, og du kan hente et kort helt uden 
baneforslag, hvor du kan lave din egen bane. 

Brug mobilen
Scan QR-koden her og hent  
quizruten på din smartphone.
Mobilen fortæller hvor quizruten  
starter og i hvilken rækkefølge  
posterne skal findes.

Hvis du opgiver at finde posten, kan du taste PAS i kode-
feltet på mobilen, og få opgaven alligevel. 
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Nørreskov - 2 ruteforslag

Fandt du den rigtige post? 
Registrer dine fundne poster på www.findveji.dk og kom med i ”Hall of Fame”.

Signaturforklaring:
Gult er græs mark og åbne områder. 
Grønt og hvidt er skov (jo grønnere jo tættere)
Blåt er vand (grøfter, moser, søer)
Sort er huse, veje og stier (jo tykkere stiplet streg, jo 

tydeligere sti)
Lyst brun er asfalteret vej og parkeringspladser 
Olivengrønt er private haver (= adgang forbudt)
Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere)

Målforhold: 1:10.000 (1 cm = 100 meter)

Start 2: Indgangen 
til Galgebakken

Start 1: Stien ind 
i skoven bag Høje 
Kolstrup Skole


