
 

DOF/September 2022 

 

Prisliste Findveji.dk og Findvejiskolen.dk 

 

 

 Pris inkl. moms 

Opsætning af projekt på Findveji.dk omfattende indtil 
en standardquiz, oprettelse af indtil 2 baner 

1.000 kr. 

 

Skilte 

 Pris inkl. moms 

Adm. & Porto ved skiltebestilling 200 kr. 

  

Postskilt/startskilt 100 kr. 

Infoskilt 175 kr. 

  

1 sæt Findvejiskolen-skilte 3.000 

 

Findvej foldere 
Foldere og skilte skal bestilles igennem DOF, da vi ønsker at sikre et ensartet udtryk og bevare vores brand. 

 Pris inkl. moms 

Folderopsætning (3-fløjet) pæle projekt 2.000 kr 

Folderopsætning (4-fløjet) pæle projekt 2.500 kr. 

Folderopsætning (4-fløjet) foto-O projekt 3.000 kr. 

Folderopsætning (6-fløjet) 3.500 kr. 

Opdatering af eksisterende folder 1.000 kr 

  

Tryk af 3-fløjet folder v. 1500 stk 2.400 kr. 

Tryk af 4-fløjet folder v. 1500 stk. 3.050 kr. 

Tryk af 6-fløjet folder v. 1500 stk.  4.500 kr. 

  

* Ved ønske om flere eksemplarer af tryk og større folder kontakt DOF for pris. 

Findvejiskolen 

 Pris inkl. moms 

Findvejiskolen-pakke 
Inkl. 1 sæt skole-skilte, 1 FVIS (Findveji-skolen) mapper 
(indeholdende: Lærer vejledning, undervisningsforløb (6 
ark, lamineret), oversigt over skiltekoder), 50 LAFV (Lær at 
finde vej)-hæfter samt 1 FITFirst10 mappe (indeholdende: 
undervisningsforløb (6 ark lamineret) 

3.000 kr. 

Ekstra sæt undervisningsmateriale FVIS  
Ekstra sæt undervisningsmateriale FitFirst10  
LAFV-hæfter pr 10 stk.  

 

 

Kort 
Vejledende kostpris for konstruktion af orienteringskort 

 Pris inkl. moms 

Skovkort pr. km2 8.000 kr. 

Bykort pr. 0,75km2 12.000 kr. 
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Ekstra baneforslag 500 kr. 

Revision af kort pr. km2  2-5.000 kr. 

Skolekort, max 0,3 km2 5.000 kr. 

 

Pæle 

 Pris inkl. 
moms* 

Pæl i 100 x 100x1500 mm. Trykimp. træstolpe med integreret 
stiftklemme, Komplet, klar til nedgravning og påsætning af 
postskilt. 

350 kr. 

Som ovenstående, malet i svenskrød 395 kr. 
  
Pæl i 100 x 100x1500 mm. Egetræ med integreret 
stiftklemme, Komplet, klar til nedgravning og påsætning af 
postskilt. 

450 kr. 

Som ovenstående, malet i svenskrød 500 kr. 
Forsendelse 1 pæl 200 kr. 
Hvis pæl ønskes uden stiftklemme kan der fratrækkes pr. pæl  45 kr. 

*Priserne er uden forsendelse 

Foto-Orienteringsprojekt 
Vejledende værdisætning af foto-orienteringsprojekt  

 Pris inkl. moms 

Foto og redigering 4.000 kr. 

 

Mulige tilvalg 

 Pris inkl. moms 

Travel-O med eksisterende lydfiler 4.000 kr. 

Travel-O med professionel formidling og speak 13.000 kr. 

Mobilquiz med spørgsmål tilpasset det enkelte projekt  2.500 kr. 

Gruppeintroduktion til O-track (2 timers session) 2.500 kr. 

Gruppeintroduktion til Findveji.dk (2 timers session) 2.500 kr. 

Kursus og uddannelse i brug af orientering, 4 timer 4.000 kr. 

Alm arbejdstimer pr. time 450 kr. 

 

 

 

O-track  

Vi opfordrer til at alle kort uploades til O-Track. 


