”Find vej i Esbjerg Østskov”

Hvor finder jeg mere?
På Orienteringsklubben Esbjergs hjemmeside		

”Find vej i Østskoven” er en simpel orienteringsskattejagt, der bringer dig rundt i skoven, til nogle af
skovens seværdige steder. Gevinsten er sund og sjov
motion med dejlige naturoplevelser.

Kort og poster

Kortet er i målestok 1:10.000. Dvs. at 1 cm på kortet
svarer til 100 m i skoven. På kortet finder du en mere
detaljeret signaturforklaring.
Forslag til et par ruter:
Let rute på ca. 2,5 km: Start 1 (S1), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10 og S1.
Mellemsvær rute på ca. 3,5 km: Start 2 (S2), 20,19, 7,
8, 9, 10, 17, 16, 15, 14, 13, 21, 22, 12 og S2.
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Kortet viser vej til posterne som er let
genkendelige pæle, med et skilt som
dette. På skilt-et er et nummer og
tre kodebogstaver. Hvis nummeret
på skiltet svarer til nummeret ved
cirklen på kortet, har du fundet den
rigtige post.

Notér bogstavkoden i kontrolfeltet under kortet,
som bevis på at du fandt vej. Tjek rigtigheden på
www.findveji.dk under skovens navn og ”facit”.
Vi håber at såvel familier, motionister, skoleklasser,
firmaudflugter m.fl. vil få stor glæde af dette tilbud
om gør-det-selv-orientering.

Rigtig god fornøjelse!
Se hvor i landet du også kan finde vej på

www.findveji.dk

www.okesbjerg.dk/fvi
kan du finde flere ruteforslag til både Østskoven
og i andre skove ved Esbjerg. Desuden kan du læse
om orientering og hvordan du prøver sporten.

Lidt om at færdes i skoven

Husk at tage hensyn når du færdes i skoven:
• Bræk ikke grene og kviste af træer og buske
• Vis hensyn til dyr og planter
• Pas godt på hegn, om muligt brug evt. låge
• Efterlad ikke affald – heller ikke denne folder
• Hold hunden i snor
Har du et arrangement hvor du ønsker at give familien, vennerne eller din klasse en ekstra oplevelse kan du kontakte Orienteringsklubben Esbjerg.

God tur!

”Find vej i Østskoven” er en del af det
landsdækkende koncept ”Find vej i Danmark”.

Esbjerg Østskov

