
    Benløse Skov

Find vej i Benløse skov

Orientering - for sjov - for alle!

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk 

Dansk Orienterings-Forbund

Velkommen til Benløse skov

”Find vej i Benløse skov” er en simpel skattejagt – et ori-
enteringsløb. Ved hjælp af kortet kan du gå på opdagelse 
i skoven og finde de opsatte pæle, der markerer posterne. 
Posterne er markeret på kortet med en violet cirkel. Start-
stederne er markeret med en violet trekant. 

Poster
På postskiltet finder du postens 
nummer og en kontrolkode på 3 
bogstaver. Notér koden som bevis 
for at du har fundet posten. På www.
findveji.dk kan du registrere dine 
postkoder og komme i Hall of Fame.

Mobil-Quiz
Har du din smartphone med kan du teste 
din paratviden og dyste mod andre. Start 
turen via QR koden og indtast bogstavko-
den ved posten. Systemet holder styr på 
point og på hvor længe I er om at nå i mål.

Har du lyst til at prøve mere?
Så kan du finde flere Find vej ruter i hele landet på www.
findveji.dk. Du kan også kontakte en orienteringsklub, 
hvis du vil prøve at komme med til en klubtræning.
På findveji.dk kan du også finde en oversigt over alle lan-
dets orienteringsklubber. Roskilde orienteringsklub som 
har tegnet kortet kan findes 

www.okr.dk 

Projektet er udarbejdet af Byskovskolen 
v/Lærer Erik Thomsen afd. Benløse,
i samarbejde med Odsherred Skovdistrikt
 v/Skovfoged Hans Jessen.
Med støtte fra Ringsted kommune, 
Dansk Orienterings-Forbund og Nordea-Fonden.

Folderen her er trykt i 2017.

Orienteringsbanen i Benløse skov er en oplagt 
mulighed for at få undervisningen ud af klasse-
lokalet. Frisk luft, bevægelse og læring på en sjov 
måde. Kan indgå som et element i mange forskel-
lige fag og på alle klassetrin.
I idræt indgår orienteringsløb fra 6. klassetrin, og 
med ”Find vej i”, får idrætslærerne optimale ram-
mer for undervisningen i orienteringsløb. 
MobilQuiz med digitale quizzer, hvor opgaverne 
kan målrettes lærernes undervisning. Få et bruger 
login ved at kontakte findveji@do-f.fk
Banen er placeret nær Byskovskolens tre afdelin-
ger (Benløse, Asgård og Gården), samt tæt på FDF 
huset og den lokale idrætsforening.

www.findveji.dk
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Kode

Kort tegnet 2016    
Casper Lindeman

Sådan læses kortet 

Violet trekant viser start-
stedet. Midt i den violette 
cirkel er posten.

Skravering betyder   
"Ingen Adgang"

Sort på kortet er men-
neskeskabte f.eks. veje, 
stier, hegn , huse m.m. 
men også sten. Den 
olivengrønne farve viser 
private haver.

Hegn må kun passeres 
hvor der er vist en åb-
ning/passage i hegnet.

Blå farve viser vand i om-
rådet f.eks. søer,  grøfter, 
moser. 
 
Brun er højdekurver. Der 
er 2,5 meters højdefor-
skel mellem to kurver. 
Skrænter er også tegnet 
i brunt.
Hvidt og grønt er skov, 
jo mørkere grønt jo 
sværere er det at komme 
igennem.

Gul er åbne områder. 
Enge, plejet græs og 
marker. Dyrket areal må 
ikke betrædes!
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Benløse Skov
Målforhold 1:5000
dvs. 1cm = 50 m

Fandt du den 
rigtige post?
Notér posternes 
bogstavkoder som 
bevis. 


