Velkommen til Himmelbjerget
- Find vej i historien ved hjælp af orienteringskort.

Foto-orientering
Find foto-posterne - sådan gør du:

Som hjælp til at finde vej på Himmelbjerget bruger
du et orienteringskort. Et både mere detaljeret og
forenklet landkort.

Se kortet og billederne på modsatte side. De steder du
skal finde er markeret på kortet med en lilla cirkel. Hvert
sted er der taget et billede. Hvilket billede passer til
hvilken post?

Huse, hegn og sten samt veje og stier er vist med sort
farve. Hvid farve og grønt bruges til skov, mens gul
farve viser arealer med græs eller lyng. Blå farve bruges naturligvis at vise sø, grøfter og andet vand.
Arealer med asfalt eller grus er vist med brun farve.
Til højdekurver bruges brune streger. De viser landskabets form. Den store højdeforskel mellem Julsø
og toppen af Himmelbjerget kan ses i de mange og
tætliggende højdekurver, men du kan også se skrænter, slugter og høje.

Finder du løsningen kan du notere postens bogstavkode
i skemaet - anfør det korrekte billedes bogstav ud for den
post det hører til. På www.findveji.dk kan du registrere
posternes koder og komme i Find vejs "Hall of Fame"

Hør lydposterne - sådan gør du:
Scan QR-koden herunder og installer appen TravelTales.

Kortet er tegnet af Silkeborg Orienteringsklub og
benyttes normalt til konkurrence i orienteringsløb.
Har du eller din skole lyst til at finde vej i historien
andre steder i Danmark, kan du hente inspiration på
www.findveji.dk . Der finder du kort med faste poster,
som giver mulighed for at prøve at finde vej i skove
og byer i hele Danmark.
Silkeborg Orienteringsklub tilbyder vejledning i brug
af orienteringskort og arrangerer året rundt træningsløb og konkurrencer i skovene omkring Silkeborg. Der
er særlige tilbud til personer, der hellere vil gå eller
bruge MTB, samt til handicappede i kørestol. Yderligere oplysninger på www.silkeborg-ok.dk .
Din lokale orienteringsklub finder du nemmest via
www.do-f.dk eller www.findveji.dk .
God tur på Himmelbjerget.

Android

iPhone

Hent turen ved at vælge den fra listen ’Find vej i DK’ inde
i app’en. Turen hedder "Himmelbjerget".
Posterne er markeret på kortet her i folderen og på det
lille kort inde i app'en. Lyden begynder automatisk når
du finder posten. Husk at slå GPS til og skru op for lyden.

Find vej på Himmelbjerget
... er en tur gennem historien om Himmelbjerget, i
form af et orienteringsløb - med kortet kan du gå på
opdagelse, og du behøver ikke at løbe!
Hent app’en TravelTales i Appstore eller på Google
Play og start turen 'Himmelbjerget'. Find lydposterne,
som er markeret på kortet her i folderen samt i app’en.
Historien starter automatisk når du finder posten.
Til hver post hører et foto. Hvilket foto hører til hvilken
post? Finder du svaret kan du registrere foto-posternes
bogstavkoder på www.findveji.dk og komme i ”Hall of
Fame”.
Du kan også løse en quiz om Himmelbjerget, på din
mobiltelefon.
Dette tilbud er lavet i et samarbejde mellem Silkeborg
orienteringsklub og Naturvejlederforeningen.

www.silkeborg-ok.dk
www.natur-vejleder.dk
Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

Quiz med mobilen - sådan gør du:
Er du rigtig klog? Du kan teste din viden om Himmelbjerget med mobil-quizzen. Scan QR koden her, eller søg
under Himmelbjerget på www.findveji.dk.
Ved hver post på quizruten får du et
spørgsmål, når du har indtastet postens
bogstavkode.
Opgiver du at finde posten, kan du
alligevel få spørgsmålet og fortsætte
quizzen ved at bruge koden PAS.
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På www.findveji.dk kan du registrere posternes koder og
komme i Find vejs "Hall of Fame"

Målforhold 1:4000
1 cm = 40 m

Find de 18 poster som er markeret på kortet. Hvilket foto
hører til hvilken post? Noter det korrekte fotos bogstav ud for
tilhørende post i skemaet på kortet. På modsatte side kan du
læse hvordan du henter app'en og hører lydposterne.

Himmelbjerget

Foto-orientering og lydposter

