
 
 

 
 

TUR-

FORSLAG: 

TUR 1: 3,1 KM.  
START 1  
POST 1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10 
TUR 2: 2,3 KM. 
START 2  
POST 11-12-13-14-
15-16-17-18-19 
TUR 3: 2,9 KM. 
START 3  
POST 21-22-23-24-
25-26-27-28-29-30 



Poster i skoven 
 
Dansk Orienterings-Forbund 
Dansk Skovforening 
Skov- og Naturstyrelsen 

 

»Poster i skoven« 
 
Bag konceptet står: 
Dansk Orienterings-Forbund  
i samarbejde med  
Dansk Skovforening og  
Skov- og Naturstyrelsen  
med støtte fra  
Friluftsrådet og  
Danmarks Idræts-Forbund. 

 

Hvordan finder jeg startstederne? 

Sekretariat: 
Dansk Orienterings-Forbund 
Idrættens Hus 
2605 Brøndby 
dof@do-f.dk - www.do-f.dk 

 
Projektets hjemmeside: 

www.posteriskoven.dk 

I JENS 
LANGKNIVS 
FODSPOR 
SJØRUP PLANTAGE 

Hvad er »Poster i skoven«? 

»Poster i skoven« 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 og i nogle skove en 
stiftklemme. 

 
Du kan finde posterne 
alene eller sammen med 
andre. 
Det kunne være din fami-
lie, en af dine venner fra 
skolen, idrætsklubben 
eller fra FDF eller spej-
der.  
 
Du kan finde poster i 
skoven, når du vil. Du 
behøver ikke at løbe, 
men må gerne gå.  
 

Det vigtigste er, at du bliver god til at bruge et kort. Du må 
også gerne bruge en GPS de steder, hvor koordinaterne 
på posterne er oplyst.   
 
Når du har fundet en post, skal du skrive koden på 3 bog-
staver ned. Den er dit bevis på, at du har været det rigtige 
sted. Du vil også kunne indberette dine kodebogstaver via 
din PC og nogle steder via SMS. Det kræver blot, at du har 
oprettet en profil på hjemmesiden: www.posteriskoven.dk.  
 
Hvis der på posten er mon-
teret en stiftklemme, kan du 
bruge den til markering. Det 
skal ske i kanten af kortet - 
eller i et særligt kontrolkort.   

Andre steder 
 
»Poster i skoven« finder 
du nu mere en 20 
steder i Danmark. 
 
Se hvor det er på hjem-
mesiden. Projektet 
udbygges løbende. 
 
Find flest mulige forskel-
lige poster og kom på 
rekordlisten.  

DIN LOKALE ORIENTE-
RINGSKLUB ER  
KARUP OK, SE MERE PÅ: 
WWW.KARUPOK.DK 


