
Find vej i
Hjelm Skov

Har du lyst til at prøve mere?
Orienteringsklubben OK Syd er en aktiv og velfunge-
rende klub med ca. 80 medlemmer.

Vi har tilbud til både unge og voksne, og mange fami-
lier deltager i vores sport.

Hver uge arrangeres træningsløb i en Sønderjysk skov. 
Der er baner til alle: Uøvede, øvede, unge som ældre. 
For begyndere og let øvede er banerne 3-4 km lange. 
Om sommeren er det onsdage kl. 18.30 og om vinteren 
lørdage kl. 13.30.

Læs mere om klubben på: www.oksyd.dk

Dansk  
Orienterings- 
Forbund

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

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

Gør-det-selv orientering
Find vej i Hjelm Skov er en del af det landsdækkende 
koncept, Find vej i Danmark, som kan benyttes af alle.
Find vej i Danmark er en forenklet udgave af oriente-
ringsløb, hvor faste poster og printbare kort giver dig 
mulighed for at orientere året rundt, døgnet rundt. 
Det findes i forskellige sværhedsgrader, så alle kan være 
med. 

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 orienteringskortet 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

Mobilquiz
Har du din smartphone med kan du teste din paratvi-
den og dyste mod andre. Scan koden her og vælg rute 
på findveji.dk. Du tilsendes et startlink 
og ved hver post indtaster du bogstav-
koden fra postskiltet for at få opgaven 
frem på mobilen. Systemet holder styr 
på points.

Alle kan prøve orientering. På www.findveji.dk finder 
du en række sjove udfordringer fordelt i hele landet. 
Print selv et kort – og så af sted!

Find vej i Danmark!



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
Dvs. 1 cm = 100 meter
Ækvidistance 5 meter

Kode

1110987654321Post

Find vej i Hjelm Skov
Velkommen til Hjelm Skov i Aabenraa. 
Orienteringsklubben OK Syd har opsat 30 faste poster i 
Hjelm Skov og lavet et kort over området. 
Gå på opdagelse og find nogle af posterne. Husk at tage 
hensyn til skovens beplantning og dyr.

Posterne i skoven er markeret med røde pæle. Hver 
post har et nummer mellem 1 og 30 samt en kode med 
3 bogstaver. På kortet er posterne markeret med en lilla 
cirkel.

Startsteder: Der er 2 startsteder med en 
infostander. Start 1 er på parkeringsplad-
sen for enden af Hjelmalle og start 2 på 
parkeringspladsen på Enemarksvej midt i 
skoven.

Prøv de ruter vi har foreslået her i folde-
ren. Du kan også hente hele kortet med 
alle 30 poster og lave din egen rute – gå 

på skattejagt.

Kortet kan printes fra www.findveji.dk under Hjelm 
Skov eller fra www.oksyd.dk. 

På bagsiden af dette kort er der mange turforslag. Der 
er også et klippekort med felter, hvor du kan notere 
kodebogstaverne og kontrollere dit vejvalg når du kom-
mer hjem. og tidsforbrug, og du får en mail med dit 
resultat når du er i mål.

Poster
På postskiltet finder du postens num-
mer og en kontrolkode på 3 bogstav-
er. Notér koden som bevis for at du 
har fundet posten. 
På www.findveji.dk kan du registrere 
dine postkoder og komme i Hall of Fame.

FZT01


