
Rådmandshaven

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

Find vej i Rådmandshaven
En orienterings-skattejagt for alle.

Find posterne, som er tegnet ind på kortet og oplev 
området fra en ny vinkel.

Deltagere i projektet:
Denne folder er udarbejdet af Herlufsholm Orienterings-
klub med støtte fra Næstved Kommune og Herlufsholm 
Skovdistrikt samt Dansk Orienterings-Forbund under 
”Find vej i Danmark”.

Redaktion og koordination, Foto og Quiz-opgaver:  
Erik Torm, Herlufsholm Orienteringsklub

Kort:  
Svend-Erik Munck, Herlufsholm Orienteringsklub

Layout:  
Dansk Orienterings-Fodbund

Web:  
Anders Knudsen, Herlufsholm Orienteringsklub

Find vej med Herlufsholm OK
Orientering er en idræt, som familien kan være sammen 
om!

Herlufsholm Orienteringsklub har et tilbud til alle aldre, 
uanset om du vil løbe, motionere eller vandre med kort og 
kompas.

Du får masser af sunde aktiviteter, frisk luft og mulighed 
for socialt samvær som medlem i klubben.

Vi tilbyder blandt andet:
❱ Familieorientering hver lørdag i januar-marts med start 

fra klubhuset mellem kl. 10 og 11 med lette ruter fra 
2-5 km.

❱ Tirsdagstræningsløb i april-maj og august-september  
med ruter i forskellige længder og af forskellige 
sværhedsgrader, så der er muligheder for både 
begyndere og trænede i alle aldre. Start mellem 17,30 
og 18,30 i nære skovområder.

❱ Mulighed for begynderinstruktion i forbindelse med 
tirsdagstræningen. 

❱ Træning for børn og unge i alderen 8-20 år. Vi 
træner hver onsdag kl 17.00 – 18.30 i forårs- og 
efterårsmånederne..

❱ Klubaftener med socialt samvær og ofte et orienterings-
tema på programmet 

❱ Klubture i påsken, pinsen og sommerferien for alle aldre 
med henblik på deltagelse i orienteringsstævner. 

Se mere på hjemmesiden:  
       www.herlufsholm-orientering.dk

Her finder du bl.a. oplysninger om medlemskontingent 
og udstyr til orienteringsløb. Medlemsbladet er også 
tilgængeligt på hjemmesiden. Desuden modtager 
medlemmer Dansk Orienterings-Forbunds medlemsblad 
”Orientering”.

Klubhusets adresse er:  
Herlufsholm Allé 227A, 4700 Næstved

Dansk
Orienterings-
Forbund
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Velkommen i Rådmandshaven
”Find vej i Rådmandshaven” er et tilbud til 
dig, der vil på en anderledes tur i skoven.  
Med kortet kan du trygt gå på opdagelse 
og finde de pæle, der markerer posterne. På 
pælen findes postens kontrolnummer og en 
kode på tre bogstaver samt en stiftklemme.

Posterne kan du opsøge alene eller sammen med andre, lige 
når det passer dig. Hvis du vil konkurrere med andre, kan I 
notere bogstavkoden på posten eller bruge stiftklemmen, 
som bevis for, at posten er fundet.  
Du behøver ikke løbe; en rask spadseretur er et godt alter-
nativ..

Kortet og posterne
Posterne du skal finde, er markeret på kortet med en cirkel. 
De to mulige startsteder er markeret med en trekant. Du 
bestemmer selv i hvilken rækkefølge, du vil opsøge posterne. 
Du kan også besøge posterne i nummerorden, hvis du tager 
udgangspunkt fra start 1.

Mobil-quizruten
Orientering er kendt som en idræt, der giver motion til både 
hjerte og hjerne. I Rådmandshaven får du en ekstra mulig-
hed for lidt hjernegymnastik. Posterne indeholder nemlig 
quizspørgsmål med tre svarmuligheder. 
Scan QR-koden her eller gå ind på  
www.findveji.dk/projects/6276  og hent 
quizruten. Når første post er fundet, ind-
tastes postens bogstavkode, hvorefter et 
quizspørgsmål dukker op på mobilskær-
men. Man kan konkurrere flere sammen 
på samme mobil, eller som hold mod 
hinanden på flere mobiler. Når turen er gennemført får du 
en status over, hvem der har flest rigtige, og hvor lang tid, 
der er brugt på ruten.

Mobil-quizzen er primært tænkt som en familieaktivitet og 
til skolens undervisning i naturfag og lokalhistorie, men kan 
også sagtens med udbytte anvendes individuelt.

Læs mere på: www.findveji.dk

Rådmandshaven
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Mose
Blød bund

Sø
P-Plads
Privat område
Meget tæt skov
Tæt skov
Åben skov
Grus, sand
Lysåbent med træer
Lysåbent
Græs med træer
Græsareal
Levende hegn
Lille grøft
Grøft
Bred grøft, vandløb
Skrænt
Dige
Højdekurve
Bevoksningsgrænse
Sten
Hus
Stendige
Hegn
Højt hegn
Sti
Grussti
Grusvej, asfaltsti
Vej

Nord er opad på kortet
Måleforhold: 1:10.000




