
 
 

     

 

 

  

Har du lyst til at prøve mere?  

Holbæk Orienteringsklub er oprettet i 1968 og 

består af aktive medlemmer i alle aldersgrupper. 

Orienteringssporten er nemlig kendt som en fami-

lie-sport. Klubben har klubhus i Holbæk, på adres-

sen, Højen 36, hvor vi er nabo til tennisbanerne. 

Hvis du ønsker at vide mere om klubben og orien-

tering, kan du besøge os på: 

www.holbaekorienteringsklub.dk 

 

 

 

 

 

Dansk Orienterings Forbund 

Startsted: Vangehus 

Post

-nr. 

Kon-

trolnr. 

Post-

beskrivelse 

1 7 Vej-T 

2 23 Sti/grøft kryds 

3 21 Vej kryds 

4 20 Vej/grøft kryds 

5 19 Sti/grøft kryds 

6 15 Sti-T 

7 8 Digeknæk 

1 

  

2 3 4 

5 

  

6 7   

Klip eller 
notér  
bogstav-
koden 
her: 

Her kan du 

se et udsnit 

af kortet 

med syv po-

ster. 

Turens længde er 2.3 km 

Bag konceptet står: 

Find vej i Annebjerg Skov er støttet af: 

     - Odsherred Kommune  (lys, liv, landskab) 

     - Holbæk Kommune 

     - Nordea-Fonden 

     - MinorSystems 

Annebjerg skov 

Find vej i Danmark 

Find vej i Annebjerg skov er del af det landsdækken-

de koncept, ”Find vej i Danmark” som kan benyttes 

af alle. Der er kort og  ruteforslag i hele landet på: 

www.findveji.dk 



 

Find vej i Annebjerg Skov Kort-forklaring 

• Lilla  trekant er startsted 

• Lilla cirkel er posterne 

• Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere) 

• Gult er græs (marker og åbne områder) 

• Blåt er vand (grøfter, moser og søer) 

• Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo 

stejlere) 

• Sorte er huse, veje og stier (jo tykkere stiplet 

streg, jo tydeligere sti) 

• Rød skravering er områder hvor adgang er 

forbudt 

• Nord  er opad på kortet 

• Målestok 1:10.000  

Klip eller 
notér  
bogstav-
koden her: 

Her kan du se et 

udsnit af kortet 

med 8 poster 

Posterne  

De faste poster er markeret med en 60 

cm høj pæl der er monteret med et skilt 

med postens nummer, et refleksbånd og 

en klippetang.  

Hver post har en unik bogstavkode som 

noteres i kontrolfelterne under kortet - 

eller du kan klippe med klippetangen     

- så kan du bevise at du fandt den... 

Post-

nr. 

Kon-

trol-nr. 

Post-

beskrivelse 

1 1 Vej-T 

2 4 Sten 

3 5 Vej/sti-T 

4 24 Sti-T 

5 23 Sti/grøft kryds 

6 26 Vej/sti-T 

7 31 Vej/sti-T 

8 3 Sti/grøft kryds 

1 

  

2 3 4 

5 

  

6 7  8 

Turens længde er 2.4 km 

Velkommen til Annebjerg Skov! 

Med denne folder vil Holbæk Orienteringsklub gerne 

invitere dig på en sjov og anderledes skovtur, der er 

sund for både hjerte og hjerne. 

Holbæk Orienteringsklub har i samarbejde med Skov- 

og Naturstyrelsen opsat 35 faste poster i Annebjerg 

Kortet  

Folderen her er ment som en appetitvækker og inde-

holder kun en lille del af kortet over Annebjerg Skov. 

Har du lyst til at få hele kortet med alle 35 faste poster 

eller enkelte baner, kan du downloade det fra Holbæk 

Orienteringsklubs hjemmeside:  

www.holbaekorienteringsklub.dk 

hos Skov- og Naturstyrelsens: www.skovognatur.dk 

Eller på www.findveji.dk hvor alle landets Find vej pro-

jekter er at finde. 

GPS og elektronisk registrering 

På Holbæk Orienteringsklubs hjemmeside kan du også 

lave elektronisk registrering/kontrol samt se posternes 

GPS koordinater. 

God fornøjelse! 

Startsted: Naturskolen  


