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Find vej i hele landet på
www.findveji.dk 

 
 

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

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"

 

Quiz med mobilen - sådan gør du:
Er du rigtig klog? du kan teste din viden om DR-byen 
med mobil-quizzen. Scan QR koden her, eller søg under 
DR-byen 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.

 

Find vej med O-Track ...
Med appen O-Track kan du tracke 
din rute, når du er ude at finde vej, 
og GPS’en i din mobil viser dig hele 
tiden hvor på orienteringskortet du 
befinder dig. 

Efter endt tur vises dit track på skærmen, sammen med 
dit tidsforbrug. 

Opret dig som bruger for at uploade dine tracks på 
www.o-track.dk og sammenlign med andres vejvalg.

Du kan hente O-Track appen i Appstore og Google 
play. Tilgængelige ruter findes via www.findveji.dk eller 
www.o-track.dk

Find vej i DR-Byen
Området er båret af større nybyggerier som DR-
Byen, IT-Universitetet og det renoverede Køben-
havns Universitet. De suppleres af firmaer og boliger 
– oftest i store boligblokke – samt metrolinjen, der 
det meste af vejen ligger over terræn. 

Imellem dem findes to store kunstige kanaler og 
åbne arealer med stier, legepladser og rekreative 
områder.

Amager Orienteringsklub hyppigt kaldet AMOK 
vil med denne folder gerne invitere dig på en sjov, 
spændende og udfordrende tur i DR-Byen og de 
nærmeste omgivelser, så du både får brugt hjerne 
og hjerte. 

Har du lyst til at prøve mere?
Amager orienteringsklub er en relativt ny klub fra 
2008 og vil under mottoet: ”Find vej til livet” bringe 
børn, unge og voksne ud i naturen til en udviklende 
oplevelse via motion, socialt samvær og fokuseret 
opgaveløsning.

Vil du vide mere om klubben og vores aktiviteter, 
kan du besøge vores hjemmeside:

www.amagerok.dk

Velkommen til DR-Byen
Orienteringskortet over DR-Byen dækker en stor 
del af Ørestad Nord-kvarteret. 

Området er båret af en række markante institu-
tioner som DR-Byen, IT-Universitetet og Køben-
havns Universitet, men rummer også almindelige 
boligblokke, kollegier og virksomheder.

To brede kanaler præger området. Universitets-
kanalen trækker en ret linje fra nord til syd, mens 
”Den Landskabelige Kanal” bugter sig i bløde 
linjer i den vestlige del ud mod Amager Fælled. 

Begge giver mulighed for at tage en pause og lade 
benene dingle over vandet, mens man nyder fre-
den og roen. I midten af området – navnlig i den 
vestlige del af kvarteret findes åbne fællesarealer, 
forskellige boldbaner, legepladser og rekreative 
områder, som er forbundet af gang- og cykelstier. 

Den nemmeste måde at komme til DR-Byen er 
ved at tage metroen og stå af ved enten Islands 
Brygge i den nordlige del af området eller ved 
DR-Byen i den sydlige del. Begge stationer er 
gode udgangspunkter for en rask postjagt.



Foto-orientering 
Find de 21 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 quizzer på posterne og hvordan du tracker 
din rute. 
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