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Hvordan finder jeg flere udfordringer?
På hjemmesiderne www.findveji.dk eller www.
OKEsbjerg.dk og www.OKHTF.dk finder du forslag 
til ruter af forskellig længde og sværhedsgrad. 
Hver især byder disse ruter på nye udfordringer og 
oplevelser.  
OK Esbjerg har også etableret poster i Bramming, 
Esbjerg Nørreskov, Østskoven, Fanø Nordby og 
Kikkebjerg på Fanø. 
Ønsker du at vide mere om orienteringsløb, kan 
du finde forskelligt materiale på Esbjerg Orienter-
ingsklubs hjemmeside. Hvis du har brug for vejled-
ning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ruteforslag
Posterne tages i rækkefølge som listet nedenfor:
Udgangspunkt: Start 1 (S1), Mål 1 (M1).
Let, 0,9 km: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, M1.
Mellemsvær, 2,6 km: 111, 107, 112, 113, 104, 114, 109, 

115, 108, 116, 117,102, M1.
Svær, 4,4 km: 120, 112, 111, 106, 114, 121, 113, 117, 119, 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 116, 129, 108, 130, 
118, 104, 107, M1.

Udgangspunkt: Start 2 (S2), Mål 2 (M2).
Let, 1,4 km: 108, 109, 104, 103, 102, 107, 106, 105, 110, 

M2.
Mellemsvær, 2,5 km: 110, 121, 103, 112, 120, 101, 106, 

109, 108, 117, 119, 115, M2.
Svær, 4,3 km: 115, 119, 123, 128, 127, 124, 125, 122, 116, 

108,117, 109, 121, 114, 118, 112, 102, 107, 111, 120, 
130, M2.

Find vej i Tange Bakker er støttet af:

Hvad er ”Find vej i Tange Bakker”?
”Find vej i Tange Bakker” er et tilbud til dig, der gerne 
vil have en spændende tur i skoven.  En slags skat-
tejagt! 
Med kortet i hånden kan du trygt tage på opdagelse 
og finde de opsatte pæle, der markerer posterne.
På hver pæl finder du postens nummer og en bog-
stavkode, som noteres i kontrolfeltet under kortet. 
Efter din tur kan du på www.findveji.dk tjekke 
dine poster ved at indtaste posternes unikke bog-
stavkode. 
Du kan finde posterne alene eller sammen med 
andre. Du kan løbe eller gå, og du kan gøre det, når 
du vil.  
Hvordan finder jeg startstedet?
Startstederne findes ved informationstavlerne, der 
står ved P-pladsen efter transformatorstationen og 
ved P-pladsen, hvor Skydebanevej begynder.  
På kortet er startstederne markeret med en trekant.  

Prøv quiz på mobilen
Scan QR-koden her og vælg 
quizruten, eller scan  
Mobil-Quiz QR-koden ved et af 
startstederne, og så er du i gang! 
Når den enkelte posts unikke 
bogstavkode indtastes på 
mobil-telefonen, dukker et 
quizspørgsmål  op på mobil-
skærmen. 
I kan konkurrere flere sammen på samme mobil, eller 
som hold mod hinanden på flere mobiler.  
Lærere, naturvejledere, eller andre lokale samarbe-
jdspartere kan tilbydes eget login til mobilquizzen, 
således at quizspørgsmålenes karakter og sværheds-
grad kan målrettes forskellige brugergrupper.  
Kontakt  OK Esbjerg  eller  Dansk Orienterings- 
Forbund.

God fornøjelse!
Find vej i hele Danmark på

www.findveji.dk




