Velkommen til Tvis Mølle

Vestjysk Orienteringsklub (VJOK)

Ved hjælp af kortet kan du gå på opdagelse og finde de
opsatte pæle, der markerer posterne. Posterne er markeret på kortet med en violet cirkel. Startstedet er markeret
med en violet trekant.

Klubben arrangerer træningsløb i Holstebro og
omegn hver uge – besøg VJOK’s hjemmeside
www.vestjyskorientering.dk hvor du finder de
nødvendige informationer.

Poster
På postskiltet finder du postens
nummer og en kontrolkode på 3
bogstaver. Notér koden som bevis
for at du har fundet posten. På www.
findveji.dk kan du registrere dine
postkoder og komme i Hall of Fame.
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Mobil-Quiz
Har du din smartphone med, kan du teste
din paratviden og dyste mod andre. Scan
QR koden her og vælg rute på findveji.dk.
Du tilsendes et startlink og ved hver post
indtaster du bogstavkoden fra postskiltet
for at få opgaven frem på mobilen. Systemet holder styr på point og tidsforbrug, og du får en mail
med dit resultat når du er i mål.

Du er altid velkommen til at komme til vores
træningsløb. Til alle træningsløb er der mulighed
for at vælge mellem baner af forskellige sværhedsgrader og længder, og vi hjælper gerne med at
finde en bane, der passer til dig. Du kan eventuelt
i starten vælge at følges med en erfaren o-løber,
som kan give dig nogle tips, så du på sigt kan blive
klædt på til at løbe alene.
Klubben har også en Facebookside du kan følge,
hvor der ofte uploades billeder og informationer.
Vi gælder os til at se dig i skoven.

Find vej i hele landet på

www.findveji.dk

Har du lyst til at prøve mere?
Så kan du finde flere Find vej ruter i hele landet på
www.findveji.dk. På findveji.dk kan du finde en oversigt
over alle landets orienteringsklubber. Vestjysk Orienteringsklub har tegnet kortet og udarbejdet dette Find vej.
Orientering er en god familiesport, der kan dyrkes af alle
aldre og på alle niveauer – fra at gå en tur over motionso-løb til mesterskabsløb og elite-o-løb – og allerede som
nybegynder kan du deltage i konkurrencer, fordi der laves
baner til alle sværhedsgrader. Hermed kan hele familien
deltage – og der er udfordringer til alle.

Tvis Mølle Vandkraftsøen

Folderen her er trykt i 2017.
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