Velkommen til Naturparken,
Dronninglund!

”Find vej i Naturparken, Dronninglund” er en simpel skattejagt – et orienteringsløb – der fører dig rundt i skoven.
Ved hjælp af kortet kan du gå på opdagelse i skoven og
finde de opsatte pæle, der markerer posterne. På hver
pæl finder du postens nummer og en kode. Posterne er
markeret på kortet med en violet cirkel.

Find vej i Naturparken, Dronninglund – et
folkesundt tilbud om en lidt anderledes tur i det
fri.

Aalborg Orienteringsklub

Startsteder:
Der er tre startsteder med infostander. De er markeret på
kortet med en violet trekant.
Poster:
På hver pæle-post finder du
postens nummer og en kontrolkode på 3 bogstaver.
Har du lyst til at prøve mere?
Så kan du downloade kortet
med alle poster på Aalborg Orienteringsklubs hjemmeside:

		

Post nr.: 25

Rigtig god fornøjelse!

Kode: UTX

www.aalborgorienteringsklub.dk
På kortet er der markeret 29 poster samt flere ruteforslag.
Du kan også købe kortet færdigtrykt ved henvendelse til
Aalborg Orienteringsklub.
Om Aalborg Orienteringsklub:
Aalborg Orienteringsklub er en aktiv klub med ca. 180
medlemmer, og vi har tilbud til både børn, unge og
voksne. Vi har vores eget klubhus ved Stolpedalsskolen,
Stolpedals vej 4, 9000 Aalborg.
Til nogle af vores aktiviteter mødes vi i klubhuset, men
ellers er vores idrætsplads skoven, hvor vi dyrker orientering i både nærskovene og skove lidt længere væk.
Husk at tage hensyn til skovens beplantning og dyr. Brugen sker på eget ansvar og risiko.

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk
Bag konceptet står:

Dansk Orienterings-Forbund
Støttet af:

Naturparken
Dronninglund

Fandt du den rigtige post?
Notér posternes kontrolbogstaver i felterne nedenfor.
Tjek rigtigheden på www.findveji.dk under skovens
navn og ”facit”.
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Målestok 1:5.000 , dvs.1 cm = 50 meter
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Nord er opad på kortet

Signaturforklaring
Violet trekant er startsted
Violette cirkler er poster

Blåt er vand (grøfter, moser og søer)
Brune streger er højdekurver (jo tættere, jo stejlere)

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

Sort er huse, veje og stier
(jo tykkere stiplet streg, jo tydeligere sti)

Gult er græs (marker og åbne områder)

Skravering er områder hvor adgang er forbudt

