
Åbjergskoven

“Find vej i Åbjergskoven” er udført i samarbejde mellem 
Horsens komune og Horsens Orienteringsklub. Projek-
tet er en del af det landsdækkende koncept "Find vej i 
Danmark".

Støttet af:

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk 

  Bag konceptet står:

Dansk Orienterings-Forbund

Startsted: Horsens Orienteringsklubs klubhus
På kortudsnittet her finder du det startsted der er ved Horsens 
Orienteringsklub’s klubhus, som ligger ca. midt i skoven ad/på 
Åbjergskovvej. Her står stolpen tæt op af hækken bag de første 
borde. Turens længde er ca. 1,5 km. Posternes egentlige num-
mer er angivet i parantes i kontrolfelterne.

www.horsensok.dk
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Hvad er “Find vej i …”?
”Find vej i” er et tilbud til dig, der gerne vil have en lidt 
spændende tur i skoven. En slags skattejagt.

Med kortet i hånden kan du trygt tage på opdagelse og finde 
de opsatte pæle, der markerer posterne. På hver pæl finder du 
postens nummer og en kode bestående af 3 bogstaver samt 
en stiftklemme.

Du kan finde posterne alene eller 
sammen med andre. Det kunne 
være din familie, en af dine venner 
fra arbejdet, skolen, idrætsklubben, 
spejder eller bare en god ven. 

Du kan finde poster i skoven, når du 
vil. Du behøver ikke at løbe, men må 
gerne gå.

Kortet
Det vigtigste er, at du bliver god til at bruge kort. Kortet med 
alle poster finder du på www.findveji.horsensok.dk 
Herfra kan du se kortet eller udskrive det. 

På hjemmesiden ligger der også forslag til ruter, signaturforklar-
inger, forskellige måder at anvende kortet på, information om 
skoven og meget mere.

Du kan også kigge på www.findveji.dk, hvor alle landets Find 
vej i ... projekter er samlet. 

Post nr.: 25          Kode: UTX

Posterne
Når du har fundet en post, kan du finde ud af, om det nu også er 
den rigtige post du har fundet. Dette gøres ved at tjekke stolpens 
postnummer. Så hvis du ledte efter post 56 på kortet, skal 
der også stå 56 på den stolpe du har fundet. På denne folders 
kortudsnit er postene på kortet nummeret fra 1-8 for at angive i 
hvilken rækkefølge vi anbefaler du finder dem. Posternes faktiske 
nummer er angivet i parantes i klippefelterne. Post 1 her, har altså 
postnummer 56.
 Hvis I er flere og ønsker at konkurrere mod hinanden 
kan stiftklemmen eller bogstavkoden bruges som kontrol. Dette 
skal ske ved at notere koden, eller klippe i  klippefelterne.

Kig godt efter
I Åbjergskoven er der to forskellige slags stolper. På stolperne 
med ”Spor i Landskabet" skilte, sidder postskiltet og stiftklem-
men bagpå stolpen, så kig godt efter. Se de to eksempler her >>

Prøv også "Find vej i Bygholm Park"
Man kan også kombinere posterne i Åbjergskoven med pos-
terne, der er opstillet i Bygholm Park og derved få en længere 
og mere varieret tur i  naturen. Sværhedsgraden kan også nemt 
varieres, således at udfordringen bliver større og større jo bedre 
man syntes det går. (Pas på trafikken på Schüttesvej).
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Bygholm Slot ^

Hvordan finder jeg startstedet? 
På kortet er 'start' markeret med en lilla trekant. Der er to start-
steder i Åbjergskoven - et ved p-pladsen og et længere inde i 
skoven ved klubhuset, som fremgår af kortet på bagsiden. Men 
du kan også starte og slutte hvor du vil. 

Startsted: Store P-plads
På kortudsnittet her finder du startstedet ved den store P-plads 
i starten af skoven. Her står stolpen i skovkanten bag opslag-
stavlen og bordene. Turens længde er ca. 1,3 km.


