
    Bygholm
    Park

Har du lyst til at prøve mere?

”Find vej i Bygholm Park” er udført i samarbejde mel-
lem Horsens Kommune og Horsens Orienteringsklub. 
Projektet er en del af det landsdækkende koncept 
”Find vej i Danmark”.

Se mere på: 
www.horsensok.dk

Hvis du vil prøve mere på egen hånd, kan du finde 
flere kort og turforslag i hele landet på:

www.findveji.dk 

Dansk 
Orienterings-
Forbund

Startstedet finder du ved parkeringspladsen i Bygholm 
Park. Parkeringspladsen har indkørsel fra Bygholm Park-
vej. Startstedet findes ved parkeringspladsens nordvest-
lige ende og er markeret med en stolpe.

Du kan se startstedets placering på kortet, hvor det er 
markeret med en violet trekant, men der kan selvfølgelig 
startes og sluttes, hvor det passer dig/jer bedst.

Ud over ”Find vej i” tilbudet, byder den smukke Bygholm 
Park på en stor  variation af oplevel-
sesmuligheder i det fri. Der er søer 
med træbroer og ænder der kan 
fodres. Den store legeplads ind-
byder til aktiviteter for både store 
og små. De mange borde, bænke, 
affaldsstativer og grillsteder er også 
klar til jeres besøg.  Husk også at 
besøge slangebjerget, som gemmer 
på ruinerne af Erik Menved´s ca. 

700 år gamle borg. 
Om efteråret er der mange muligheder for at finde 
kastanjer, som på regnvejsdage kan bruges til at lave små 
dyr og mennesker af.

Hvis vinteren byder på frost, kan skøjteegenskaberne 
afprøves på den store (oplyste) skøjtebane.
Mulighederne og parken er der, så det er bare om at kom-
me af sted iført påklædning, der passer til dagens vejr. 
På billedet ses østsiden af Bygholm Gods, som siden 1939 
har været anvendt som hotel og restaurant og drives i dag 
under navnet ”Scandic Bygholm Park Horsens".



Hvad er “Find vej i …”?
”Fiind vej i” er et tilbud til dig, der gerne vil have en anderledes 
oplevelsestur i Parken. 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, en kode bestående af 3 bogstaver samt en 
stiftklemme

Gå eller løb en tur alene eller sam-
men med familien, vennerne, skolen, 
idrætsklubben eller kollegaerne. Find så 
mange poster du/I har lyst til. Vælg f.eks. 
10 poster ud og se hvem der finder dem 
hurtigst?
Posterne kan findes i tilfældig række-
følge eller de kan findes i en rækkefølge 
bestemt på forhånd. Bestem selv, hvor-

dan I vil udfordre hinanden eller måske bare have en hyggelig 
tur i rundt i parken.

Kortet med alle posterne finder du på: 

www.findveji.horsensok.dk

På hjemmmesiden ligger 
der også forslag til ruter, 
signaturforklaringer og 
meget mere. Bl.a. lidt 
information og historie 
om parken. 

Kortforklaring 
1 cm på kortet svarer til ?? m i virkeligheden. Startstedet er 
markeret med en violet trekant violet trekant . Poster står i centrum af de 
violette cirklerviolette cirkler. De  sortesorte streger og stiplede linier er veje og 
stier. Jo tykkere stregen er, desto bredere er vejen/stien. HvidHvid 
farve er åben skov, grøngrøn er tættere skov, kraftig grønkraftig grøn er meget 
tæt skov. GulGul farve er marker og golfbaner. Her er de skraveret, 
det betyder at de IKKE MÅ PASSERES. BlåBlå farve er grøfter, søer 
og moser. BrunBrun farve er højdekurver og diger.
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Fandt du den rigtige post? 
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 24 på kortet, skal der også stå 24 
på den stolpe du har fundet.
På dennes folders kortudsnit er posterne på kortet nummeret fra 1-8 for at angive i hvilken rækkefølge 
vi foreslår du finder dem i (kan nemt varieres). Posternes faktiske nummer er angivet i parentes i klip-
pefeltet herunder. Post 1 her, har altså postnummer 24.
Noterer posternes kontrolbogstaver eller brug stiftklemmen ved posten, i felterne herunder. Du kan 
tjekke rigtigheden på www.findveji.dk under skovens navn og ”facit”.


