
Jelling Skov

Har du fået mod på mere?
Så kan du overveje at blive medlem af orienteringsklub-
ben i Jelling, OK Gorm.

Kort sagt drejer vores sport sig om at finde hurtigst mu-
ligt frem, uden andre hjælpemidler end kort og kompas. 
Undervejs skal et antal poster passeres i rigtig rækkefølge.

Orientering er for alle aldersklasser og kan dyrkes på det 
ambitionsniveau, som passer den enkelte.

Børn kan typisk begynde, når de kan læse. I starten får de 
en "skygge" (træner eller forælder) med rundt, så de kan 
være trygge for ikke at blive væk. 

I den anden ende af skalaen har vi flere medlemmer, som 
har rundet de halvfjers!

Orientering er en sport for alle, som holder af motion i 
frisk luft og natur - samtidigt med, at hjernen også kom-
mer på arbejde!

Læs mere på vores hjemmeside om, hvordan du kommer 
i gang.

http://okgorm.dk/

Find vej i Jelling Skov
- Folkesund og sjov motion for hjerne og hjerte...

Find vej i Jelling Skov er et tilbud om en anderledes 
tur i skoven - en skattejagt, hvor gevinsten er sund og 
sjov motion og dejlige naturoplevelser.

Find vej med kort…

Find vej i Jelling Skov er en del af det landsdækkende 
koncept, Find vej i Danmark, som kan benyttes af 
alle.

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af oriente-
ringsløb, hvor faste poster og printbare kort giver dig 
mulighed for at orientere alle ugens dage året rundt. 
Det findes i forskellige sværhedsgrader, så alle kan 
være med.

Fra www.findveji.dk  kan du under postnummer 
7300 finde kort over Find vej i Jelling med forskellige 
ruteforslag, lige til at printe ud.

Du kan også få folderen Find vej i Jelling Skov på      
Fårup Sø Camping og i Byens Hus i Jelling.

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk 

★★★
Fårup Sø
Camping



Velkommen i Jelling Skov
OK Gorm har fremstillet et kort med 48 faste poster, så 
der er noget for enhver. Gå på opdagelse i området, og 
find så mange poster du ønsker.

Posterne er let genkendelige pæle med et 
findveji… postskilt. På skiltet er et num-
mer og tre kodebogstaver. Hvis numme-
ret på skiltet svarer til nummeret ved cirk-
len på kortet, har du fundet den rigtige 
post.  Notér koden i felterne under kortet. 
På www.findveji.dk kan du registrere dine postkoder og 
komme i Hall of Fame.

Ruteforslag i O-Track
I Appen O-Track, på www.o-track.dk el-
ler på www.findveji.dk kan du, under Find 
vej i Jelling Skov, finde 12 forskellige bane-
forslag fra de 3 forskellige startsteder.

Hvert startsted, markeret på kortet med en violet trekant, 
har 4 baner: To lette ruter på ca. 2.2 km og 3.2 km, en mel-
lemsvær rute ca. 3.0 km og en svær rute på ca. 3.8 km.

Med 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 orienteringskortet du befinder dig. Efter endt tur vises 
dit track på skærmen, sammen med dit tidsforbrug.

Du kan hente O-Track appen i Appstore og Google play.

Rigtig god tur!
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Golfbanen må KUN passeres på de anlagte stier.

Jelling Skov - 1:7.500
1 cm = 75 m

Magnetisk 
nord

Sådan læses kortet
Sort på kortet er veje og stier, hegn, 
huse, sten m.m. 
Den olivengrønne farve viser private 
haver.

Blå farve viser vand i området f.eks. 
søer,  grøfter, moser.

Brun er højdekurver. Der er 5 meters 
højdeforskel mellem to kurver. 
Skrænter er også tegnet i brunt

Hvidt og grønt er skov. Hvidt er let 
at løbe igennem, jo mørkere grønt 
jo langsommere er det at komme 
igennem.

Gul er åbne områder. Enge, golfba-
ner og marker.

 


