Har du lyst til at prøve mere?

Nybæk Plantage
Nybæk plantage blev erhvervet af Naturstyrelsen i
1957-58
Plantagen består af en ensartet sitkagranbevoksning
med lige veje og grøfter. De mange huller imellem
træerne skyldes tidligere tørvegravning.
I plantagen er der to gravede søer fra sidst i 1970’erne,
hvor den nordlige er blevet oprenset i 2006. Søerne har
åbne omgivelser i form af mose eller græsareal. Der er
ofte konstateret odder i begge søer og i Nybæk.
Der findes råvildt i plantagen, og det formodes at Rød
Glente og Duehøg yngler i området.

www.naturstyrelsen.dk
Løkken
Løkken er en af Danmarks mest populære badebyer
med stort besøg fra ind- og udland.
Det tidligere fiskerleje er kendt for den flotte sandstrand med de hvide badehuse og det historiske
bycentrum, der ligger lunt i læ bag klitten.
Byen har kun ca. 1500 faste indbyggere, men om
sommeren er der ca. 50.000 mennesker i sommerhuse,
på hoteller og campingpladser.
Løkkenområdet byder på mange spændende natur- og
kulturoplevelser ved den barske vestkyst, hvor havet og
vinden fra vest har sat sit tydelige præg.

Skulle du efter din tur i skoven have lyst til prøve andre baner, så klik ind på:

www.ok-vendelboerne.dk
Her finder du vores O-kalender med masser af orienteringstilbud!
Har du lyst til at stifte yderligere bekendtskab med
kort og kompas og være en del af et aktivt klubliv, er
du meget velkommen.
Du kan søge yderligere information på hjemmesiden
eller kontakte klubben på telefon: 2147 2476
Du kan også følge os på
facebookgruppen: OK-Vendelboerne
OK-Vendelboerne er en mellemstor orienteringsklub,
som lægger vægt på at tilbyde orienteringsoplevelser
til familier i alle aldre.
"Find vej i Nybæk" er en del af det landsdækkende
koncept ”Find vej i Danmark”.
Hvis du vil prøve mere på egen hånd, kan du finde
flere kort og turforslag i hele landet på:

www.findveji.dk

www.loekken.dk
Dansk
OrienteringsForbund

Nybæk Plantage

Nybæk Plantage
Posterne er svenskrøde ”skovpæle", som
på billedet.
På kortet er de vist som røde cirkler.
Startstedet er markeret med en rød
trekant og mål er markeret med to røde
cirkler.
Den korteste vej mellem posterne er angivet på kortet med en hjælpestreg, der
forbinder cirklerne. Den korteste vej er
dog ikke den hurtigste eller nemmeste.
På hver post er der en klippetang, som
du kan bruge til at klippe i kontrolfelterne under kortet.

Signaturforklaring
Prøv mobil-quiz ruten
Ruten går gennem et fladt og smukt landskab, som er
karakteristisk for et Vestjysk klitområde og følger stier, som
passerer åbne områder, moser og små søer. Turen er velegnet
for barnevogne og dårligt gående.
På hver af posterne er der et quiz spørgsmål, som du skal
besvare på din mobiltelefon.
Bestil turen ved at scanne QR-koden her,
og du modtager hurtigt et startlink i din
mailbox.
Eller find linket på findveji.dk på siden om
Nybæk Plantage.

Rød trekant er startsted, Røde cirkler er poster
Grønt/hvidt er skov (jo grønnere, jo tættere)
Grønne skraveringer er områder med meget underskov
Gult er åbne områder (mark, eng, lysnnger)
Blåt er vand (grøfter, moser og søer)

Brunt er terrænformer (højder og ujævnt terræn)
Sort er huse, veje og stier (jo tykkere linie, jo tydeligere sti)
Sort skravering og olivengrøn er områder hvor adgang er forbudt
Nord er opad på kortet
Målforhold 1:7.500. D.v.s. 1 cm = 75 meter

Fandt du den rigtige post?
I felterne herunder kan du notere posternes kodebogstaver. Tallet i parantes angiver det nummer, som står
på posten. Eller brug klippetangen på posten.
Post1 (32)

Post 2 (41)

Post 3 (39)

Post 4 (38)

På www.findveji.dk kan du registrere dine poster.
Find skovens navn og brug knappen Registrer poster.

Post 5 (37)

Post 6 (35)

Post 7 (31)

Post 8 (42)

Post 9 (32)

