
Vingsted

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 oriente-
ringskortet 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

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 mobi-
len. Systemet holder styr på point og tidsfor-
brug, og du får en mail med dit resultat, når 

du er i mål.

Poster
På postskiltet finder du postens num-
mer 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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Find vej omkring Vingsted
-Sund motion for hjerne og hjerte...

Find vej omkring Vingsted er et tilbud om en 
anderledes tur i det naturskønne område omkring 
”Vingsted hotel og konferencecenter” - en skat-
tejagt, hvor gevinsten er sund og sjov motion og 
dejlige naturoplevelser.

Du kan gå en tur i skoven rundt om Skydebanefor-
eningen Danmarks store skydeanlæg, eller du kan 
gå under Ødsted-Bredsten vejen hen til Jernalder-
landsbyen, som er et undervisnings- og kulturak-
tivitetssted for skoler og grupper. Området må 
gerne besøges, blot man tager hensyn til eventuel-
le aktiviteter på stedet. Fra Jernalderlandsbyen kan 
du fortsætte med en tur ned langs Vingsted Sø. 
Den 6 hektar store sø er en af landets 25 søer og 
moser fra jernalderen, der går under betegnelsen 
”våbenoffermoser”. 

Find vej med kort
Find vej i Vingsted 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 ori-
enteringsløb, 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 
7182 finde kort over Find vej i Vingsted med 3 
forskellige ruteforslag lige til at printe ud.

Start er markeret med lilla trekant, mål med dob-
beltcirkel og posterne med enkelt cirkel . 

De tre ruteforslag er: Vingsted VEST 3.2 km, Ving-
sted ØST 2,7 km og Vingsted RUNDT 5,7 km

Find vej i hele landet på
www.findveji.dk 
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Kode

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 5 me-
ters 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!
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Ækvidistance 5 meter
Målestok: 1:7.500

I Jernalderlandsbyen lever man som i 
jernalderen. Respekter venligst dette 
på din tur. Tak


