Velkommen til Sønder Kohave Skov

Værd at vide - om O-63

Ved hjælp af kortet kan du gå på opdagelse og finde de
opsatte pæle, der markerer posterne. Posterne er markeret på kortet med en violet cirkel. Startstedet er markeret
med en violet trekant.

O-63 er Vordingborgs egen orienteringsklub.
Som medlem af O-63 kan du gratis deltage i alle
klubbens egne arrangementer.

Poster

Du kan dyrke o-løb på alle niveauer, fra motions-oløb 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.

På postskiltet finder du postens nummer
og en kontrolkode på 3 bogstaver. Notér
koden som bevis for at du har fundet posten. På www.findveji.dk kan du registrere
dine postkoder og komme i Hall of Fame.
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Mobil-Quiz
Har du din smartphone med, kan du teste
din paratviden og dyste mod andre. Scan QR
koden her og vælg rute på findveji.dk. Du tilsendes et startlink og ved hver post indtaster
du bogstavkoden fra postskiltet for at få opgaven frem på
mobilen. Systemet holder styr på point og tidsforbrug, og
du får en mail med dit resultat når du er i mål.

Find vej med O-Track ...
Med appen O-Track kan du tracke din rute, når du er
ude at finde vej, og GPS’en i din mobil viser dig hele tiden
hvor på orienterings- kortet 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.findveji.dk eller
www.o-track.dk

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.
Kom til træning om torsdagen.
• Orientering for unge, voksne og familier
• Du møder bare op i et par løbesko
• Du kommer de gange, hvor du kan
• Kort og kompas låner du af klubben
• Træningen tilpasses efter årstid og vejr
• Læs mere på www.O-63.dk

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

Sønder Kohave
Skov

Sønder Kohave Skov
1:7.500

1 cm = 75 m
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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!

Notér posternes bogstavkoder i felterne. På www.findveji.dk kan
du registrere dine fundne poster og komme i Hall of Fame.
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Kortet er tegnet af John Knudsen, O-63 - 2018
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