
Påskekonkurrence
Alle poster 6,3 km

1 41 Sti Jordvold, dæmning -kryds

2 42 Sti -kryds

3 43 Sti -kryds

4 59 Slugt

5 58 Lavning

6 65 Lavning

7 54 Østligste Bevoksningsgrænse
-knæk

8 57 Grøft -sammenløb

9 55 Mose, Syd-side

10 53 Hul

11 52 Sten

12 60 Slugt, Oppe

13 64 Slugt

14 45 Sti -kryds

15 61 Hul

16 62 Hul

17 44 Sti -sammenløb

18 47 Grusgrav, Nordvest-del

19 46 Sti -sammenløb
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Konkurrencen 
Konkurrencen, hvor du kan samle lodder ved at finde poster i Nyvang og Terkelskoven foregår fra lørdag d. 23. marts til og  
med 2. påskedag, mandag d. 2. april. Præmien er en flot købmandskurv fra Kvickly. 

Posterne er røde stolper, der også bruges til Findvej orientering. På hver post i skoven er der et postnummer og en kode på 
tre bogstaver. Postnummeret kan du se på kortet, og koden skal du aflæse, når du står ved hver post. Konkurrencen går ud 
 på at finde og notere så mange forskellige poster med tilhørende kode som muligt. Hver rigtig kode giver et lod til lodtrækningen.  

 
Sådan gør du 

Gå ind på Furesoekortet.dk/konkurrence for at downloade kortet over Farum Lillevang (med Nyvang og Terkelskoven), med posterne på og en 
side med instruktion. Print kortet - gerne et kort til hver deltager. Læg evt. kortet ind i en klar plastpose, hvis vejret er fugtigt. 

I kan se alle de symboler, der er anvendt på kortet under punktet Signaturforklaringer. 1 cm på kortet er 100 m i virkeligheden. 

Der er foreslået start og mål ved Nyvangshus på Farum-Ganløsevej. Der er en stor parkeringsplads – og stoppested for bus 334, hvis du hellere vil 
tage bussen derud. Man kan også dele turen i etaper og evt. starte fra Slangerupvej. Start og mål er vist med hhv. en trekant og en dobbelt cirkel 
på kortet, men er ikke markeret i skoven. 
Fra startstedet følger I stierne på kortet hen til posterne. Tag evt. posterne i den nummererede rækkefølge, eller læg selv en anden rute mellem 
posterne. Posterne er røde stolper (se billedet), der er forsynet med et postnummer og en kode. Ved hver post noterer I koden ud for det rigtige 
postnummer i felterne her til højre. OBS: De står i numerisk rækkefølge her, ikke i den rækkefølge I kommer til dem. Der er 19 poster i alt. 

Tips til turen 
På kortet kan du se en oversigt over, hvad de enkelte poster står ved, f.eks. stikryds, hul eller slugt.  

Postplaceringerne er i forskellige sværhedsgrader, så de er ikke alle lige lette at finde. Nogen af posterne vil være for svære at finde for mindre 
børn. Mange af posterne ligger ved eller nær stier, men ikke alle. Før du forlader stien og går ind til posten, er det en god hjælp at vende kortet 
samme vej som skoven gør i virkeligheden. De blåskraverede områder i skoven er moser. De er ekstra våde i år og kan være bundløse, så de må 
ikke passeres.  

Vi har lagt posterne, så man kommer forbi mange af de smukke og spændende områder i Mølleåens Naturpark, bl.a. Klevads Eng.  

Efter turen 
Efter turen går du igen ind på Furesoekortet.dk/Konkurrence og indtaster dine koder. Så deltager du i lodtrækning om en flot påske-
købmandskurv til en værdi af 750 kr., med godt til hele familien. 

Er du heldig at vinde får du direkte besked – og navnene bliver offentliggjort på Furesoekortet.dk kort tid derefter. Medlemmer af en 
orienteringsklub kan ikke deltage i konkurrencen. 

Prøv også:  
Der findes mange flere poster af samme slags i Furesø og Egedals lokale skove. Find dem – med turforslag – via findvej.farum-ok.dk 

 

Find poster i Påskeferien – i Nyvang og Terkelskoven 

Her kan du skrive 
koder ind undervejs: 

(OBS: Skriv koden ud for 
det rigtige postnummer!) 

e 

Post Kode 

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

49  

52  

53  

54  

55  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

65  

r 

http://furesoekortet.dk/om-furesoekortet/signaturforklaring/
http://www.furesoekortet.dk/konkurrence/



