Værd at vide - om O-63
O-63 er Vordingborgs egen orienteringsklub. Som medlem
af O-63 kan du gratis deltage i alle klubbens egne arrangementer. Den ugentlige træning, klubbens egne træningsløb
og divisionskonkurrencen. Desuden får du tilskud til andre
klubarrangementer og til klubtøj, du modtager klubbladet
”O-63’eren” og som ungdomsløber gratis kurser. Klubben
deltager i orienteringsstævner i ind- og udland og vi laver
gerne klubture i forbindelse med nogle af stævnerne.
Du kan dyrke o-løb på alle niveauer, fra motions-o-løb når
lejlighed byder sig til mesterskabsstævner og elite-o-løb.
Men allerede som nybegynder kan du deltage i konkurrencer, fordi der laves baner i alle sværhedsgrader. Derfor er
orientering også en god familiesport – alle kan deltage.
O-63 blev startet i 1963 og har i dag omkring 70 medlemmer, børn, unge og voksne. Klubben har base på Vintersbølle Skole i Nyråd, men bruger skovene i et større område til
løb – fra Klinteskoven på Møn til Hannenov Skov på Falster
og mange af de sydsjællandske skove. De aktive medlemmer
kommer fra et næsten lige så stort område.

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.o-63.dk
www.moensklint.dk

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk
Find

Læs mere på: www.o-63.dk

forbi !

Smukt
Sundt
Sjovt

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!

Bag konceptet står:

Støttet af:

vej !

Kom

Dansk Orienterings-Forbund

Klinteskoven

Hvad er ”Find vej i Danmark” ?
”Find vej i Klinteskoven” er et tilbud til
dig, der vil på en anderledes tur i skoven.
Med kortet kan du trygt gå på opdagelse og finde de skilte, der markerer
posterne. På skiltet findes postens kontrolnummer, en 3 bogstavs kode samt
en stiftklemme.

Klinteskoven
GeoCenter Møns Klint

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.

Målforhold 1:10.000
Dvs. 1 cm = 100 meter
Ækvidistance 5 meter
Postdefinitioner:

Start-mål:
GeoCenter Møns Klint
1 - Udsigtspunkt
2 - Sti til shelterplads
3 - Sti sammenløb
4 - Sti/høj
5 - Skovvej- sti sammenløb
6 - Sti- udløber
7 - Sti kryds
8 - Skovvej- sti sammenløb
9 - Skovvej- sti sammenløb
10 - Sti sammenløb
11 - Forchhammers pynt (udsigt)
12 - Bakketop
13 - Sti- græsareal

Posterne
Posterne på kortet er nummererede fra nr. 1, angivende rækkefølgen, de findes i. Klip med stiftklemmen eller notér bogstavkoden som bevis for, at du fandt posten.

Baneforslag
Hvis du skulle have lyst til at tage en anden rute, end den vist på
kortet, kan vi foreslå følgende rækkefølger at finde posterne i:
Let rute - 2,1 km
1-2-3-5-6-7-13
Let/mellemsvær rute - 2,4 km
1-2-3-4-5-6-7-12-11
Let/mellemsvær rute - 3,3 km
1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-7-13

Find mere information på klubbens hjemmeside www.o-63.dk
eller på Dansk Orienterings-Forbunds hjemmeside
www.findveji.dk.

GeoCenter Møns Klint

GeoCenter Møns Klint ligger på selve Møns Klint. Midt i den flotte - og til tider barske - natur. Centret er omgivet af den mytiske
klinteskov mod syd, vest og nord. Mod øst - kun en snes meter fra bygningen - kommer Møns Klint. Et fald på 100 meter ned til
stranden vidner om tiden fra Danmarks fødsel. GeoCenter Møns Klint har et bredt udvalg af spændende ture og aktiviteter i Klinteskoven og i den 1200 m2 store interaktive udstilling er der rig mulighed for at føle, se, mærke, klatre, lugte og lege sig ind i den
spændende historie om Danmarks fødsel!
Læs mere på www.moensklint.dk

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