Find vej i Dageløkke Skov

Velkommen til Dageløkke Skov
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.
Vær opmærksom på at post nr. 7 er placeret i et område,
som er svært tilgængligt og at post nr. 11 er lidt hengemt.

Poster
På postskiltet finder du postens nummer
og en kontrolkode på 3 bogstaver. Notér
bogstavkoden eller klip med klippetangen i klippefeltet som bevis for, at du har
fundet posten. På www.findveji.dk kan du
registrere dine bogstavkoder 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 orienteringskortet du befinder dig.

... er et tilbud om en anderledes tur i det fri. Find
posterne som er indtegnet på kortet. Posterne er
er røde pæle med kodeskilte på. Hver post har en
unik kode som noteres som bevis for at posten er
fundet.
Turen er lavet af Gang i Fredensborg, partnerskabet mellem Fredensborg Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland. Kortet er tegnet af Helsingør
Ski og Orienteringsklub.
Skulle du efter din tur i skoven have lyst til at prøve
andre baner, så klik ind på:

www.hsok.dk
Se også folderen "Spændende lokaliteter i Dageløkke Skov" , hvor du
kan læse mere om nogle af de steder
posterne er placeret.
Scan QR koden for at se folderen på din smartphone. Eller klik ind på www. naturstyrelsen.dk

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

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
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Gang i Fredensborg
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Koordinater: UTM zone 32, WGS 84
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Kortet er rekognosceret og rentegnet af: Jakob Vang
Helsingør Ski og Orienteringsklub
Grundmateriale: Laserkurver og orthofoto fra COWI
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Vej
Mindre vej
God skovvej
God sti/skovvej
Sti
Utydelig sti
Hugning
Hegn, højt hegn
Bebyggelse, bygning
Forbudt område
Sten, gruppe af sten
Lille tårn, fodersted
Højdekurve, tællekurve
Hjælpekurve
Høj, punkthøj
Lavning, lille lavning, hul
Sø, dam, vandhul, brønd
Grøft/bæk, lille grøft
Mose
Åbent kulturland
Åbent kulturland - bevokset
Åbent område
Åbent område - bevokset
Let gennemløbelig skov
Langsomt gennemløbelig skov
Svært gennemløbelig skov
Svært gennemtrængelig skov
Bevoksningsgrænse

Signaturer

Bålhus
Pumpehus
Rodskud

Specialsignaturer:
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1:7,500

DAGELØKKE
SKOV
Ækvidistance 2,5 meter

