Velkommen i Farum Orienteringsklub
Farum Orienteringsklub har mange aktiviteter, som du
kan få glæde af. Du kan besøge klubben på www.orientering.dk/farum-ok eller i klubhuset på Ryttergårdsvej 104.
Hver torsdag forår og efterår er der mulighed for at
komme i skoven og blive undervist af kyndige medlemmer i brug af kort og kompas.
Vi arrangerer klubaftener, hvor vi får en foredragsholder
til at komme og fortælle om orienteringssporten og de
mange muligheder, der er for at udfolde sig fysisk. Vi arrangerer hvert år klubture til spændende arrangementer
udenfor Sjælland, f.eks. til Påskeløbene i Jylland og en
klubsommerlejr, typisk til Sverige.
Hvert år den 1. søndag i juni arrangerer vi ”Farum Sø Løbet” med en rute på 14 km., én på 6. km. og en børnebane
på 2. km. Og hvert år den 1. søndag i november arrangerer vi ”Skov-maraton” i Store Dyrehave syd for Hillerød
med et maratonløb, en halvmaraton og en 10 km rute.
		
Sundt

Velkommen i klubben!

FIND VEJ I DANMARK er en oplevelsestur i skoven, alene,
som familie eller sammen med andre, hvor man ved
brug af kortet orienterer sig frem til de angivne poster.
Samtidig kommer man langt ind i skoven og ser dermed
en stor variation af planter, træer, dyr og fugle.
Pas godt på skoven.

God tur !

www.orientering.dk/farum-ok.
Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

Find

Smukt
forbi !

Sjovt

vej !

Kom
Bag konceptet står:

Find vej i Danmark!
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!

Støttet af:

Dansk Orienterings-Forbund

Farum Lillevang

Hvad er ”Find vej i Danmark” ?
”Find vej i Farum Lillevang” er et tilbud til
dig 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 kontrolnummer, en
3 bogstavs kode samt en stiftklemme.

Kortet

2 startsteder

Kort med alle 35 poster printes fra www.findveji.Farumok.dk,
også ruteforslag, signaturforklaringer og information om skoven.
Se alle landets ”Find vej-ruter” på www.findveji.dk.

Start 1: parkeringsplads nord for Slangerupvej i Farum Lillevang. Start 2: parkeringsplads syd i skoven nord for Farumvej.

Posterne
Post nr.: 25

Kode: UTX

Posterne kan findes alene eller sammen
med andre, lige når det passer dig. Du behøver ikke løbe, en rask
spadseretur er et godt alternativ.

Posterne på kortet er nummererede fra nr. 1 angivende rækkefølgen, de findes i. Pælens kontrolnummer er angivet i parentes
i klippefelterne. Når du fra Start 1 kommer til post 1, skal der stå
31 på pælen, osv. Klip med stiftklemmen eller notér bogstavkoden som bevis for, at du fandt posten.

Startsted 1

Signaturforklaring
Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere)
Gult er græs (marker og åbne områder)

Startsted 2

Blåt er vand (grøfter, moser og søer)
Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere).
Den brune farve bruges også til asfalterede veje.
Sort er sten og stendiger, huse, hegn, skovveje og stier
(jo tykkere stiplet streg, jo tydeligere sti)

Nord er opad på kortet - se hvordan nordpilen vender.

Målforhold 1:10.000
Dvs. 1 cm = 100 meter
Ruterne er ca. 2 km

Fandt du den rigtige post?
Notér posternes kontrolbogstaver i felterne til
højre. Tjek rigtigheden på www.findveji.dk under
skovens navn og ”facit”.
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