
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Området ved 
Olsbæk Sø 

 

Hvor finder jeg mere information? 

På OK Roskildes hjemmeside 

www.okr.dk 

kan du finde flere ruteforslag og læse om 

orienteringsløb, og hvordan du bliver medlem 

af klubben. 

 

Find vej i området ved Olsbæk Sø er støttet af: 

 Veluxfonden 

 Friluftsrådet 

 

Find vej i Danmark 

”Find vej i området ved ”Olsbæk Sø” er en 

del af det landsdækkende koncept ”Find vej i 

Danmark”, som kan benyttes af alle. Der er 

kort og ruteforslag i hele landet på 

www.findveji.dk 

Bag konceptet står: 

 Dansk Orienterings-Forbund 

 Friluftsrådet 

 Danmarks Idrætsforbund 

 Naturstyrelsen 

 

 

Find vej i området ved Olsbæk Sø 

’Find vej i området ved Olsbæk Sø’ er en 

orienterings-skattejagt, der bringer dig rundt til 

nogle af de seværdige steder i området. 

Gevinsten er sund og sjov motion med dejlige 

naturoplevelser. En anderledes tur i det fri, der 

er sund for både hjerte og hjerne. 

 

Kort og poster 

Kortet er i målestok 1:5.000. Dvs. at 1 cm på 

kortet svarer til 50 meter i naturen. På kortet 

finder du en mere detaljeret signaturforklaring. 

Her står også forslag til hvilke poster du skal 

finde, hvis du vil prøve en kort rute på 1 km. 

Startstedet er på kortet markeret med en lilla 

trekant, men du kan starte og slutte, hvor du vil. 

 

 

 
 

 

Bogstavkoden noteres i kontrolcifret under 

kortet, som bevis på at du fandt vej. 

 

Vi håber at såvel familier, motionister, og 

skoleklasser vil få stor glæde af dette tilbud om 

gør-det-selv-orientering. 

 

Rigtig god fornøjelse 

 

 

Kortet viser vej til posterne, 

som er let genkendelige røde 

pæle med et skilt som dette. 

På skiltet er et nummer og 

tre kodebogstaver. Hvis 

nummeret på skiltet svarer 

til nummeret ved cirklen på 

kortet, har du fundet den 

rigtige post.  

http://www.okr.dk/
http://www.findveji.dk/
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Målforhold 1:5.000 – dvs. 1 cm på kortet = 50 meter i naturen. Nord er opad på kortet. 

Kort-forklaring 

 Lilla trekant er startsted og mål 

 Lilla cirkel er posterne 

 Hvidt er let gennemløbelig skov 

 Grøn er tæt skov 

 Gult er græs (marker og åbne områder) 

 Blåt er vand (grøfter, moser og søer) 

 Brune streger er højdekurver 

 Grå firkanter er huse 

 Olivengrøn er haver og private 

områder, hvor adgang er forbudt 

 Nord er opad på kortet 

 Målestok er 1:5.000 

Postdefinitioner 

Post-nr. Postbeskrivelse 

4 Nordsiden af sten 

5 Sti-kryds 

6 Sti-kryds 

7 Øst-ende af lille sti 

8 Sti-kryds 

9 Åbning i hegn 

11 Sydsiden af sten 

12 Østsiden af stort træ 

13 Sti-kryds 

14 Nordsiden af sten 

15 Nordsiden af bevoksning 

16 Sydøsthjørne af bådebro 

17 Øst-ende af vandløb 

18 Østsiden af sten 

19 Vestsiden af bevoksning 

20 Sydvestside af bevoksning 

 

Forslag til ruter: 

Kort (1,5 km): S – 11 – 12 – 14 – 13 – 18 - 19 – 20 - S 

Mellem (2,5 km): S – 13 – 7 – 5 – 4 – 15 – 17 - 19 – 20 - S 

Lang (3,5 km): S – 11 – 13 – 6 – 7 – 5 – 4 – 15 – 17 – 18 – 19 - S 

Klip eller 

notér 

bogstav-

koden her: 

4 5 6 7 8 9 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 

 


