
Kender du 
Find vej i Danmark ?

Orientering - for sjov - for alle!

Find vej er for alle – børn 
og voksne, hurtigløbere 
og stavgængere, med og 
uden smartphone

Se filmen om 

Find vej, på 

YouTube!

Find vej i Danmark er ...
Sjovere motion i det fri! Find vej i Danmark er et let tilgængeligt tilbud, om en anderledes 
tur i skoven, parken eller byen. ‘Find vej’ tager afsæt i idrætsgrenen orientering. Det handler 
om at finde vej ved hjælp af et kort – ligesom en skattejagt. Undervejs skal man finde pos-
terne, som er markeret på kortet.

I traditionel orientering markeres posterne i skoven med orange-hvide nylonskærme. De 
skal sættes ud før hvert løb, og hentes ind igen bagefter. 

Find vej posterne står ude året rundt, og kortene ligger til fri download på www.findveji.dk. 
Det gør det nemt for familien, der skal på tur, for motionisten, som vil have en ekstra ud-
fordring, og for skolelæreren, som skal have klassen med ud.

Med mobiltelefonen i hånden kan du også prøve en underholdende og lærerig quiz på Find 
vej posterne, eller finde lydposter og få spændende fortællinger med app’en TravelTales.

Find vej – i hele Danmark

På www.findveji.dk samles alle landets tilbud om at 
prøve orientering med ’Find vej’. Der kommer hele 
tiden flere tilbud til.

Vælg en rute nær dig, print det gratis orienteringskort 
- og så er det afsted, på jagt efter posterne! Der er 
ruteforslag i forskellige længder og sværhedsgrader, og 
du bestemmer selv tempoet. 

Nogle steder kan du finde kortet i en folderkasse ved 
rutens startsted, eller på biblioteket, turistkontoret   
– og altid i orienteringsklubbens klubhus.

Find vej i skoven

I skoven er posterne træpæle med et kodeskilt, hvor det 
orange-hvide logo på skiltet, gør det ud for den tradi-
tionelle postskærm. Hver post har en unik bogstavkode. 
Koden noteres som bevis for at have fundet posten.

Nogle poster har klippetænger, og kan dermed kvittere 
for besøget med små hulprikker i kortet.

Der er Find vej tilbud i hele landet - sikkert også nær dig! 
Findes det ikke endnu, kan du være med til at lave et nyt Find vej tilbud. Der er hjælp at hente 
i Find vej sekretariatet. 

G

Foto-orientering
Post 3 - Foto G, 
detalje på gade-
lampeHall of Fame 

Bliver du bidt af det, kan du samle koder fra posterne i dit nærområde, 
eller i hele landet, og komme i Find vejs Hall of Fame. På www.findveji.
dk kan du registrere dine fundne poster, og dyste med familie, venner 
eller klassekammerater, om at komme til tops, med flest loggede poster.

Find vej i byen

I byen er posterne fotoposter. Der er taget 
et billede på det sted posten er markeret på 
kortet. Find genstanden som er på billedet og 
du har fundet posten. 

Hvert billede har en bogstavkode. På kortet 
noteres hvilket billede der hører til hvilken 
post.



Find vej med mobilen - og lav din egen rute!

Mobil-quiz
Hver Find vej rute i hele landet byder på en 
sjov og lærerig mobil-quiz. Når du finder 
posten og indtaster dens bogstavkode, får 
du en opgave, som skal løses på mob-ilen. 
Du kan dyste på tid og viden, mod venner 
og familie eller klassekammerater, alene el-
ler i hold. Systemet holder styr på pointene, 
og kårer en vinder til slut. 

Mobil-quizzen giver også rig mulighed for 
samarbejde, og det behøver ikke handle 
om konkurrence.

Der kommer hele tiden nye quiz-ruter til, for alle lærere, naturvejledere og andre kan få et 
log-ind, som giver adgang til at oprette egne temaruter på Find vej posterne.

TravelTales – Find vejs Tur-app’
Med Find vej app’en TravelTales kan man finde de usynlige lydposter, som 
er lagt ud mange steder i landet. Posterne er markeret på orienterings-
kortet, og afsløres ved en lyd fra din mobiltelefon, når du finder den rigtige 
placering.

Lydposterne kan indeholde spændende 
fortællinger fra skovens natur eller byens his-
torie, som en guidet tur - men på egen hånd. 

Lydposterne kan også tilbyde et kursus i kort-
læsning, med Find vejs Signaturløb, som er 
udviklet til at kunne anvendes i hele landet. 

Der kommer hele tiden nye ture, både sjove 
og lærerige, tilgængelige i app’en, da alle DOF 
klubberne har licens til at oprette nye ture.

TravelTales kræver ikke mobildækning for at 
fungere. App’en og den ønskede tur hentes 
ned på mobilen inden start. Findes til an-
droid og iPhone.

Find vejs læringsmodul er en såkaldt web-app’, og 
kører på den responsive hjemmeside findveji.dk 

Find vej i hele landet, hele året på 

www.findveji.dk

Bidt af det?
Prøv mere i den lokale klub!

   Find os på www.findveji.dk facebook.com/findveji

Kontakt Dansk Orienterings-Forbund
findveji@do-f.dk / 43 26 27 40 / www.do-f.dk

Poster og kort skaber en unik og billig idrætsfacilitet, 
som tilbyder flere aktivitetsmuligheder:

Motion med indbygget succesoplevelse, hver gang man finder en post

‘Edutainment‘ – mobil-quiz for børn og voksne, app‘en TravelTales og 
GPS-løb

Udeskole – kobler læring og bevægelse, også tværfagligt i fag som 
idræt, dansk, matematik, naturfag mv.  Adgang til at oprette egne quiz-
ruter 

Formidling af områdets seværdigheder, natur og historie i folder, eller 
som fortællinger på mobilen 

Events – Find vej Dagen og Skolernes Find vej Dag,    
Danmarks sjoveste motionsdag - www.findvejdagen.dk

orientering
Find vej – for sjov – for alle !


