
    
  
 

  

  

 
 

     

 

 

  

Har du lyst til at prøve mere?  

Så kan du downloade hele kortet over Lundby Bak-

ker på Aalborg Orienteringsklubs hjemmeside  

På kortet er der markeret 30 poster samt flere ru-

teforslag. 

Du kan også købe kortet færdigtrykt ved henven-

delse til Aalborg Orienteringsklub. 

Om Aalborg Orienteringsklub: 

Aalborg Orienteringsklub er en aktiv klub med ca. 

180 medlemmer, og vi har tilbud til både børn, 

unge og voksne. Vi har vores eget klubhus ved 

Stolpedalsskolen, Stolpedals vej 4, 9000 Aalborg. 

Til nogle af vores aktiviteter mødes vi i klubhuset, 

men ellers er vores idrætsplads  skoven, hvor vi 

dyrker orientering i både nærskovene og skove lidt 

længere væk. 

Læs mere om klubben på 

www.aalborgorienteringsklub.dk 

 

Bag konceptet står: 

 

Dansk Orienterings-Forbund 

 
 

Støttet af: 

Find vej i  
 Danmark 

- folkesund og sjov motion for hjerne 

og hjerte... 

Find vej i Lundby bakker er et tilbud om en 

anderledes tur i skoven  - en skattejagt hvor 

gevinsten er sund og sjov motion og dejlige 

naturoplevelser. 

Gør-det-selv orientering 

Find vej i Lundby Bakker er en del af det 

landsdækkende koncept, Find vej i Danmark, 

som kan benyttes af alle.  

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af 

orienteringsløb, hvor faste poster og printba-

re kort gir dig mulighed for at orientere året 

rundt, døgnet rundt.  Det findes i forskellige 

sværhedsgrader, så alle kan være med. 

På www.findveji.dk kan du finde kort og   

ruteforslag i hele landet. 

www.findveji.dk 

Lundby bakker 

Husk at tage hensyn til skovens 

beplantning og dyr. Brugen 

sker på eget ansvar og risiko. 



Velkommen til Lundby Bakker! 

”Find vej i Lundby Bakker” er en simpel skattejagt 

– et orienteringsløb - der fører dig rundt i skoven, 

og samtidig viser dig nogle af seværdighederne.  

Ved hjælp af kortet kan du gå på opdagelse i sko-

ven og finde de opsatte pæle, der markerer poster-

ne. På hver pæl finder du postens nummer og en 

kode. På kortet er posterne markeret med en lilla 

cirkel. 

Startsteder: Der er to startsteder med info-

stander: Ved udkanten af skoven ved Gistrup Skole 

og ved Festpladsen. De er markeret på kortet med 

en lilla trekant. 

Spor med ord: Du kan også lære om kulturhistori-

en i Lundby Bakker, da nogle af posterne er place-

ret ved en kulturgenstand. Du kan få mere infor-

mation om disse kulturgenstande via ”spor med 

ord” hvor naturvejlederne fortæller på lyd- og bil-

ledfiler som også kan podcastes.  

Se: www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-

natur-og-fritid/Natur/Naturformidling/Spor-med-

ord/Sider/Lundby-Bakker.aspx 

Kulturposter: 

Post nr. 5: Alsbjerghuset 

Post nr. 7: Lundby Hedehus 

Post nr. 9: Stavnsbåndsstenen 

Post nr. 12: Lundbystenen. 

 

 

 

 

uforklaring 

Find vej i Lundby bakker Kort-forklaring 

• Lilla  trekant er startsted 

• Lilla cirkel er posterne 

• Grønt/hvidt er skov (jo grønne-

re, jo tættere) 

• Gult er græs (marker og åbne 

områder) 

• Blåt er vand (grøfter, moser og 

søer) 

• Brune streger er højdekurver 

(jo tættere jo stejlere) 

• Sort er huse, veje og stier (jo 

tykkere stiplet streg, jo tydeli-

gere sti) 

• Rød skravering er områder 

hvor adgang er forbudt 

• Nord  er opad på kortet 

• Målestok 1:7500.  

Dvs. 1 cm på kortet = 75 meter i 

skoven  

• Turens længde er 2,2 km. 

Postnr.  14 15 11 12 7 6 1 3 5 9 10 

bogstavkode            

 

Du kan notere postens tre bogstaver i kontrolfelterne her:  

Her kan du se et 

udsnit af kortet 

med 11 poster 


