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.

Har du lyst til at prøve mere?
Besøg Herlufsholm Orienteringsklubs
hjemmeside på:
www.herlufsholm-orientering.dk/

Du får masser af sunde aktiviteter, frisk luft og mulighed for
socialt samvær som medlem i klubben.
Se mere på hjemmesiden:
www.herlufsholm-orientering.dk
Vi tilbyder blandt andet:
❱ Tirsdagstræningsløb i april-maj og august-september med
ruter i forskellige længder og af forskellig sværhedsgrader,
så der er muligheder for både begyndere og trænede i
alle aldre.
❱ Mulighed for at løbe træningsture familievis sammen, to
og to eller individuelt.
❱ Mulighed for begynderinstruktion i forbindelse med
tirsdagstræningen.
❱ Begynderkursus for voksne hvert år i marts måned. Kurset
strækker sig over 3-4 lørdag eftermiddage. Deltagelse er
gratis.
❱ Klubture i påske og pinse og sommerferie til
orienteringsstævner for alle aldre.
❱ Mulighed for GPS orientering. Se nærmere på klubbens
hjemmeside.

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk

Hvad koster det at være medlem af
Herlufsholm Orienteringsklub?
500,- kr. årligt for enkeltmedlemmer.
1100,- kr. årligt for familiemedlemskab.
Ved indmeldelse betales et halvt års kontingent forud.
Som aktivt medlem modtager du 5 gange om året klubbens
medlemsblad „Klub-Nyt“, og du får også Dansk Orienterings-Forbunds landsdækkende blad „Orientering.dk“.

Dansk
OrienteringsForbund

Folkeskoven

Velkommen til Folkeskoven
”Find vej i Folkeskoven” 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 findes alene eller sammen Post nr.: 25 Kode: UTX
med andre, lige når det passer dig. Hvis
du vil konkurrere med andre kan I notére bogstavkoden på
posten, eller bruge stiftklemmen til at bevise at I fandt den.
Du behøver ikke løbe, en rask spadseretur er et godt alternativ.

Find vej i
Folkeskoven
Målforhold:
1:2.500
Dvs. 1 cm =
25 meter
Nord er op ad
på kortet

Kortet og posterne

Posterne du skal finde er markeret på kortet med en cirkel.
Startstedet er markeret med en trekant. Du kan finde posterne i den rækkefølge du selv vil eller følge ruten på kortet.

Mobil-skattejagt

Orientering er kendt som en idræt, der
giver motion til både hjertet og hjernen. Her får du en ekstra mulighed for
lidt hjernegymnastik. Posterne indeholder nemlig quizspørgsmål med tre
svarmuligheder.
Med din mobiltelefon scanner du stregkoden (eller går ind
på www.skatiskoven.dk/mobil og vælg turid 970). Umiddelbartefter modtager du en SMS, og så er du med i skattejagten.
Ved den første post indtaster du dens tre kodebogstaver,
og så får du opgaven på mobiltelefonen. Der er plads til fem
deltagere eller 8 hold, så du kan konkurrere med venner,
familie eller skolekammerater.
Man kan også oprette sin egen rute og selv uploade sine
opgaver. Det kan f.eks. benyttes til børnefødselsdage, skoletemaer osv. God jagt!
Læs mere på:
www.Skatiskoven.dk eller www.findveji.dk
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