Ved posterne 1-8 får du et
spørgsmål, når du har indtastet postens bogstav.
Opgiver du at finde posten,
kan du alligevel få spørgsmålet
og fortsætte
quizzen ved
at bruge
koden PAS.
God
fornøjelse!

Er du rigtig klog? Du kan teste
din paratviden med mobilquizzen. Scan QR koden her,
eller søg under Kirke Værløse
på www.findveji.dk.

Quiz med mobilen

På www.findveji.dk kan du
tjekke facit, registrere posternes koder og komme i
“Hall of Fame”.

Finder du billedet, der passer
med det du ser ved posten,
kan du notere billedets
bogstav i skemaet - anfør det
korrekte billedes bogstav ud
for den post det hører til.

Hvilket billede passer til hvilken post?

markeret på kortet med en
rød cirkel. Det er posterne, og
de har hver et nummer. Hvert
sted er der taget et billede,
som har et bogstav.

Find foto-posterne
- De steder, du skal finde, er

Find vej i Kirke Værløse
..er en simpel og sjov orienteringsskattejagt. Find
posterne som er tegnet ind på kortet, og oplev
området fra en ny vinkel.

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

Rigtig god fornøjelse!

Kortet er tegnet af OK Skærmen som du kan
besøge på www.ok-skaermen.dk

Kort med poster og fotosider kan findes på
www.findveji.dk under ’Find vej i Kirke Værløse’,
eller købes hos Orienteringsklubben OK Skærmen, som du er velkommen til at kontakte på
email: mogenshansen@hotmail.com

Billederne er taget 05/2018.
Copyright OK Skærmen 2018

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk
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Violet trekant viser startstedet.
Midt i den violette cirkel er posten.
Skravering betyder "Ingen Adgang"
Sort på kortet er menneskeskabte
f.eks. veje, stier, hegn , huse m.m.
men også sten. Den olivengrønne
farve viser private haver.
Hegn må kun passeres hvor der er
vist en åbning/passage i hegnet.
Blå farve viser vand i området f.eks.
søer, grøfter, moser.
Brun er højdekurver. Der er 2,5 meters højdeforskel mellem to kurver.
Skrænter er også tegnet i brunt.
Hvidt og grønt er skov, jo mørkere
grønt jo sværere er det at komme
igennem.
Gul er åbne områder. Enge, plejet
græs og marker. Dyrket areal må
ikke betrædes!

Find vej med O-Track ...
Med appen O-Track kan du tracke din rute,
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.o-track.dk

