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Find vej i Danmark 
Vejledning til klubber 

 
 

- Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! 
 

Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de 
opsatte poster ved hjælp af et kort – ligesom en skattejagt. Der er omtrent 300 steder i landet, 
hvor Find vej i Danmark tilbyder en anderledes tur i det fri. 
 
Selv om vi ikke længere modtager økonomisk støtte til vores findvej projekter, er det ikke slut 
med Find vej i Danmark.  
Hjemmesiden www.findveji.dk holdes løbende opdateret og der er udarbejdet 2 
prisdokumenter. 
Et med DOFs priser på opsætning og tryk af folder samt skilte og et andet dokument med 
vejledende værdisætning på klubbernes ydelser i form af korttegning, pælebestilling, foto og 
redigering og Travel-O mm. 
 
Begge prisdokumenter kan findes her: https://www.findveji.dk/pages/for-klubber  
 

Samme sted kan du hente den store vejledning ”Find vej i Danmark” der ud over inspiration, 
vejledning og retningslinjer giver forslag til mulige bidragsydere. Så som kommunale puljer og 
flere forskellige landsdækkende og lokale fonde. 

 

I denne vejledning kan du læse om korttegning, pæle, skilte og folder. 

 

 
Korttegning 

 
Det er kortet der viser vej til posterne. Kortet er en stærk del af koblingen til orienterings-sporten og 
skal derfor bevares i det format, som kendes herfra. Der kan laves forsimplinger af kortet, fx udelade 
skovens forskellige farvenuancer eller slette kurvebilledet, men ikke ændringer i symbolbrug. 

 

 
Kortet udarbejdes til fri afbenyttelse for projektet. Kort med alle poster, samt kort med baneforslag i 
forskellige sværhedsgrader og med mobil-quiz baner lægges til fri download på 
klubbens/projektindehavers hjemmeside, hvortil der linkes fra www.findveji.dk. Korttegner/klub 
forpligter sig til at vedligeholde linket til kortet, og til ved behov at opdatere kortet én gang efter 3 år. 

 

http://www.findveji.dk/
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Målestokken skal ikke være mindre end 1: 10.000, men gerne f.eks. 1: 5.000 
Med mindre andet aftales, skal det tegnede areal kunne gengives på et kort i A4 størrelse. Det 
er velegnet til print og derfor en god størrelse.  
Når korttegneren er færdig med kortet, sendes kortet til findveji@do-f.dk. Vi vil gerne have 
kortet både som Condes- og OCAD fil. Så vil vi sørge for at kortet forsynes med de relevante 
loger, signaturforklaring, nordpil og kontrolark/klippefelter. Således at kortene på 
www.Findveji.dk præsenterer sig godt og har et ensartet layout. 

 
 
 
 

Pæle 
 

Typisk opsættes mellem 20 og 30 poster på et areal ca. 2x3 km. Der udpeges 2-3 naturlige 
startsteder. Startstederne vælges, så der er gode muligheder for parkering i nærheden og gerne i 
tilknytning til et af områdets seværdigheder. De faste poster og startstederne afmærkes i terrænet 
med pæle og skilte, som nærmere beskrevet i vejledningen med retningslinjer for projektet »Find 
vej i Danmark«. 

 

 
Klubberne/Projektet bestiller pælene. Der opfordres til at vælge eg eller rubinia, som er hårdføre 
træsorter, og ikke trykimprægneret træ. For at der skal være plads til skiltet, skal træstolperne være 
mindst 10x10 cm i bredden. Pælene graves ned, så de rager ca. 50-60 cm op over jorden og skal ca. 90 
cm ned i jorden for at stå stabilt fast. Pælene måler altså 150 cm i længden. 

 

 
 
Postskilte og infoskilte 
 
For at give konceptet et ensartet præg anvendes det særlige postskilt på alle poster. På skiltet, som 
måler 9x11 cm, er Find vejs logo, som gør det ud for den orange-hvide skærm. Desuden er der 
angivet et ’kontrolnummer’, samt en unik bogstavkombination af tre bogstaver. Bogstavkoden kan 
noteres som bevis på, at posten er fundet og på www.findveji.dk kan man registrere sin fundne 
poster og dyste om at komme til tops i Find vejs ”Hall of Fame”. Bogstavkoden bruges også når der 
dystes i Mobil-quiz. 
 
Koderne genereres af DOF og skiltene skal bestilles ved DOF, ved udfyldelse af Bestillingsseddelen, 
som findes på www.findveji.dk eller kan rekvireres ved at skrive til findveji@do-f.dk  
 

Infoskiltet måler 25x11 cm og sættes på startposterne, sammen med et postskilt påtrykt START. 
infoskiltet giver en kort introduktion til det aktuelle tilbud og linker med en QR-kode til siden på 
www.findveji.dk hvor kort, baneforslag og mobil-quiz kan hentes. 
 
 
Postskilte med unikke bogstavkoder, startskilte og infoskilte bestilles altså via DOF. Dette gælder 
såvel nyetablerede projekter som genbestillinger ifm. opdatering af eksisterende Find vej- projekter. 

http://www.findveji.dk/
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Ved genbestilling er det dog smartest at skrive en mail til findveji@do-f.dk således at man kan angive 
hvilke specifikke skilte det drejer sig om. 
 
 
 
 
Folder 
 
Til hvert projekt udarbejdes en tur-folder som præsenterer det aktuelle tilbud. DOF står for 
opsætning. Ved udarbejdelse eller opdatering af folder indsendes følgende: 
 

• Kort / kortudsnit i Condes og ocad-filer 
 
• Til bagsiden af folderen: Klublogo, logoer fra samarbejdspartnere/kommune m.v. Gerne 

skalerbart format og gerne i transparent version, som kan placeres på farvet baggrund/foto. 
DOF tilføjer selv logoer fra DOF, Findveji, DIF, Cowi, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, efter 
relevans. 

 
• Tekst om området og ruten, hvilket område er der tale om, hvor lang er den foreslåede bane, 

mv., samt tekst om klubben, fx faste åbne træninger. 
 

• Fotos fra området/klubben – skal være i høj opløsning, gælder specielt 
forside/omslagsbillede. Folderen trykkes med mindre andet aftales i 1500 eksemplarer. 
Leveringsadresse anføres på Bestillingsseddelen. 

 
 
 
Hvordan kommer vi i gang? 

 

 
Hent ”Find vej i Danmark – vejledningen”, ”Projektaftale 2019”, ”Aftale dokument 2019” og 
”Bestillingsseddel” på siden her: https://www.findveji.dk/pages/for-klubber    
 
Her findes også uddybende vejledning med retningslinjer omkring udarbejdelse af kort samt 
placering af poster, inspiration til mobil-quiz, og meget mere. 

 
Udfyld skemaerne og indsend det til findveji@do-f.dk   

Ved spørgsmål og vejledning kontakt udviklingskonsulent Nina Hoffmann på nh@do-f.dk  
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