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Kort og poster
Kortet viser, hvor du kan løbe for at nå frem til pos-
terne, som er brunmalede egepæle med et skilt som 
dette.

På skiltet er der et nummer og tre 
kodebogstaver. Hvis skiltets postnum-
mer svarer til nummeret ved cirklen på 
kortet, har du fundet den rigtige post.

Som bevis på at du fandt vej, klipper du med stiftklem-
men i det rigtige kontrolfelt på kortet. Eller du noterer 
skiltets kode på tre bogstaver i kontrolfeltet. 

Kortet er i målforholdet 1:10.000, så 1 cm på  
kortet svarer til 100 m i terrænet.  
På kortet finder du en detaljeret signaturforklaring.  
Nogle signaturer på kortet er anderledes end på 
almindelige kort:
Hvid farve er åben skov, hvor det er let at løbe.  
Jo mørkere grøn farve – jo mere tæt og svær at løbe i 
er skoven.
Olivengrønt er haver og private grunde, hvor du ikke 
må komme.
Gul farve er marker og græsarealer. 
De to startsteder med startposter er på kortet 
mar-keret med en rød trekant, men du kan starte og 
slutte, hvor du vil.

Rigtig god fornøjelse!

Prøv også quiz med mobilen
Har du din smartphone med, 
kan du prøve en af quiz-
ruterne, hvor du ved hver 
post på ruten skal besvare 
et spørgsmål på din smart-
phone. Scan QR-koden her, 
eller find ruten på siden om 
Find vej i Vintersbølle.

Find vej i Vintersbølle Skov
O-63 og Vordingborg Kommune inviterer til 
at finde vej i Vintersbølle Skov. Find så mange 
poster du kan og klip i kontrolfelterne på kor-
tet, for hver post du finder.

Skoven er privatejet. Du må færdes overalt i 
skoven, men skal tage hensyn til andre skov-
gæster, til dyr og planter. Hunde skal holdes i 
snor.

Vil du prøve mere?
O-63 har lavet ”Find Vej” anlæg med faste 
poster på Oringe-Trellemarken i Vording-
borg og i Klinteskoven på Møn. Desuden et 
foto-orienteringsløb i Vordingborg. Kort med 
poster og baneforslag findes på www.o-63.
dk og www.findveji.dk, hvorfra kortene kan 
printes. På Find Vej projektets hjemmeside kan 
du finde baner over hele landet.
Find vej i hele landet på: www.findveji.dk

O-63
Orienteringsløb er en sport for 
hele familien. O-løb afholdes 
på baner af forskellig længde og 
sværhedsgrad, så alle kan være 
med. 

Du kan få mere information om O-63, oriente-
ringsklubben i Vordingborg, på: www.o-63.dk
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