
Find vej i 
Kirkeskoven

Sådan gør du
■ Find vej i Kirkeskoven 

Her har alle muligheden for en god tur i skoven. Du kan gå 
eller løbe en rigtig orienteringsbane alene, du kan udfordre 
din venner i en let eller svær dyst, din klasses idrætstimer kan 
afholdes her, spejdere og fritidsklubber kan bruge banerne, 
eller måske er det slet og ret en udfordrende fornyelse af 
familieturen. 

Almindeligt orienteringsløb i Kirkeskoven (denne folder):
Søllerød Orienteringsklub har i Kirkeskoven opsat et antal 
røde pæle, der markerer posterne. Alle de pæle, vi bruger, 
er forsynet med et nummer og en kode på tre bogstaver. 
Posterne er markeret på kortet med en cirkel og postens 
nummer. Når du har fundet posten, skriver du bogstavkoden 
i det tomme felt ved siden af postbeskrivelserne, som bevis 
på, at du har været turen igennem. Startstedet, vi har fore-
slået på kortet i denne folder, er Havarthigården, Havarthivej 
6, og er markeret med en trekant (Start 1). Mål er markeret 
med to cirkler og er her også på Havarthigården. Du kan dog 
også starte ved parkeringspladsen på Attemosevej eller på 
Søllerødvej. 

Baneforslag
Udover at afkorte ruten vist på kortet kan du også prøve 
følgende baner:
• Start 2 Attemosevej (2,7 km): Post 12, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 11
• Start 3 Søllerødvej (2,2 km): Post 6, 5, 4, 3, 1, 9, 8, 7, 10
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Har du fået mod på mere?
Så bliv medlem af Søllerød Orienteringsklub. Klubben  
har en lang række aktiviteter, som du kan deltage i, 
uanset om du vil løbe langt eller kort, alene eller sam-
men med andre. Du får masser af motion, frisk luft og 
naturoplevelser sammen med os!
Vi er over 200 medlemmer og har klubhus i på 1. salen 
i Rønnebærhuset, der ligger mellem de to Holtehal-
ler ved Rudegård Stadion. Vores træninger foregår 
typisk i en af Rudersdals mange skove. Vi er en meget 
aktiv klub med en stærk elite og en stor motions- og 
ungdoms-/børneafdeling, og vi har 

rigtig mange familier, hvor alle er aktive 
løbere. Hvis der er oplysninger, du ikke  
har kunnet finde på vores hjemmeside 
www.sollerod-ok.dk eller på www.findveji.dk, 
så skal du ikke tøve med at skrive til 
Findvej@sollerod-ok.dk 

God tur
Søllerød OrienterinGSKluB
www. facebook.dk/sollerodok 

Banerne kan downloades fra www.findveji.dk eller  
www.sollerod-ok.dk/findvej, hvor du også vil finde GPS 
koordinaterne og facit. 

Mere Find Vej i 
Udover i Kirkeskoven har Søllerød Orienteringsklub sat 
pæle i Rude Skov, Stampeskoven (Raadvad) og Jægersborg 
Hegn, så der er mere end 25 baner i forskellige sværheds-
grader og længder. Her er virkelig noget for enhver! 

I Søllerød By har Søllerød Orienteringsklub endvidere lavet 
en foto-orienterings bane, der snor sig imellem de mange 
smukke og historiske bygninger og til sidst slår et lille smut i 
Kirkeskoven. Her er posten en bestemt interessant lokalitet, 
hvor en detalje er afbildet på dit kort. Du vil få en indholds-
rig tur, som måske endda giver ekstra vitaminer til hjernen, 
ved at du læser lidt i bogen i våbenhuset om Søllerød Kirke, 
går en tur på Museet og bliver klogere på lokalsamfundet, 
læser eller lytter til de mange informationstavler på turen. 
Der er mange pausemuligheder på turen, så den er særdeles 
velegnet til en skovtur.  
Startstederne er ved Mothsgården (Museet), Søllerødvej 55 
eller Havarthigården, Havarthivej 6. Alle baner kan down-
loades gratis fra www.sollerod-ok.dk/findvej.

Søllerød Orienteringsklub er skov- og naturmæssigt rigt be-
gunstiget, men det skal dog ikke afholde os fra at slå et slag 
for faste poster andre steder i landet. www.findveji.dk giver 
dig et oversigtskort over Danmark, og så klikker du bare ind 
på det område, du er interesseret i.  



SIGNATURFORKLARING

Specialsignaturer:

x	Trærod	>	1,5	m

	•	 Enligt	stående	træ	i	åbent	område

	o	 Stort	træ/gruppe	af	træer	i	åbent	område

x	Permanent	menneskeskabt	konstruktion		
	 (rideforhindring	etc.)

Ækvidistance 2,5 meter • 1:10.000Kirkeskoven
• Start 3 steder: Havarthigård, Attemosevej og Søllerødvej.
• Cirklerne angiver pæle i skoven. Pælens bogstav-koder 
 (3 bogstaver) kan skrives i felterne i skemaet.
• GPS koordinater samt baner som GARMIN routes på 
 www.sollerod-ok.dk 

Start:	
Havarthi-
gården
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Søllerødvej

Eksempel på 
markeringspæl, 
du skal finde.

Pælens 
bogstavkode

	 lang bane  •  3,3 km  
Postnr.     Pælenr.                             

                 Havarthigård
   Sti Dige -kryds

     1     3 Lille rende, NV-ende

     2     9 Sti Grøft -kryds

     3       12 Lysning, V-kant

     4       11 Sti, -knæk

     5      2 Slugt

     6      1 Enligtstående træ

     7      8 Sten

     8      7 Sten

     9        10 Sten

   10      6 Vej, -knæk

   11      5 Slugt, NØ-kant

   12      4  Grøfte, -knæk

   <    90 m          >

Pælens
bogstavkode 

▲
 

Koordinater: UTM zone 32, WGS 84
Pælens nr.
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