
Smukt

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!

Sådan!

Find vej i Jonstrup Vang og Egebjergene

- er en oplevelsestur i skoven, hvor man ved brug af kor-
tet orienterer sig frem til de angivne poster - en simpel og 
sjov orienteringsskattejagt.  Samtidig kommer man langt 
ind i skoven og ser dermed en stor variation af planter, 
træer, dyr og fugle.  Find posterne som er tegnet ind på 
kortet i folderen, og oplev skoven fra en ny vinkel.

Pas godt på skoven.

Vi håber, at såvel familier, som motionister og skoleklas-
ser vil få glæde af dette tilbud, som giver god motion for 
både hjerne og hjerte.

Rigtig god tur 
og rigtig god fornøjelse!

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

Find vej i Hareskovene

Orienteringsklubberne OK Skærmen, Værløse, Ballerup OK 
og OK 73, Gladsaxe, har tre projekter i Hareskovene.  Jon-
strup Vang og Egebjergene, Lille Hareskov og Aldershvile 
og Bøndernes Hegn. 

Der er 43 poster sat ud i onstrup Vang og Egebjergene 
med numrene  35-77 og reflekser til natløb. Der er fem 
foreslåede startsteder.  Startstederne er markeret med en 
vinrød pæl, der minder om den pæl, posterne er markeret 
med.  Men man har selvfølgelig lov til at starte hvor som 
helst.

Salg af kort
Kort med alle 43 poster samt postbeskriveler kan købes 
som beskrevet på www.findveji.dk under ”Find vej i … 
Johnstrup Vang” hos Ballerup Orienterings-
klub, som du er velkommen til at kontakte 
på e-mail: mogenshansen@hotmail.com

Posterne er sat ud og kortet er tegnet af 
Ballerup Orienteringsklub som du er 
velkommen til at besøge på: Find

vej !

Sundt
Sjovt

Sejt

Jonstrup Vang og 
Egebjergene

www.ballerup-ok.dk

Dansk Orienterings-Forbund



Fandt du den rigtige post? 
Notér posternes koder i felterne og registrer dine fundne poster 
på www.findveji.dk så får du en plads i ”Hall of Fame”. 

  45: Høj, Ø-side 46: Mose, Ø-kant 47: Lysning, S-del 48: Mose, NØ-
kant

49: Stenklynge 50: Lavning 51: Lavning, S-del 52: Høj, oppe på 53: Sten 54: Hul 55: Grøft, N-ende

  56: Hul 68: Jordvold, 
dæmning, V-ende

69: Mose, SØ-
kant

70: Mose, S-kant 71: Grøft, Ø-ende 72: Sten 73: Grøft, -knæk 74: Lille rende, 
N-ende

75: Sten 76: Sten 77: Lavning, 
N-del

Velkommen til Hareskovene
”Find vej Jonstrup Vang og Egebjergene" er et 
tilbud om en anderledes tur i skoven.  Med 
kortet i hånden kan du trygt gå på opdagel-
se og finde de pæle, der markerer posterne.  
Posterne kan findes lige når det passer dig.  
Du behøver ikke løbe, en rask spadseretur er 
et godt alternativ.

Posterne
Turen består af startstedet samt posterne.  
Startstedet er markeret på kortet med en tre-
kant og posterne med cirkler.  Pælen du skal 
finde er midt i cirklerne.  På posten finder du 
et nummer og en bogstavskode bestående 
af tre bogstaver.  Du kan vælge at finde posterne i den ræk-
kefølge du selv ønsker så du kan sammensætte din egen rute. 
Hvis du vil konkurrere med andre kan I notere bogstavkoden 
på posten og på den måde bevise at I fandt den.

Kortet
•	 Grønt og hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere)

•	 Gult er græs (marker og åbne områder)

•	 Blåt er vand (grøfter, moser og søer)

•	 Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere)

•	 Sort er huse, veje og stier (jo tykkere stiplet streg, jo 
tydeligere sti)

•	 Olivengrøn er private områder, eks. haver

•	 Grøn skravering er områder med meget undervegeta-
tion, eks. kvas eller om sommeren brændenælder.

•	 Sort skravering er områder hvor adgang er forbudt.

Post nr.: 25          Kode: UTX

Målforhold 1:5000  
dvs. 1 cm = 50 meter -  
Nord er opad på kortet 
   
Kortet er tegnet 2017


