
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 oplevel-
se via motion, socialt samvær og fokuseret opgaveløs-
ning. Vil du vide mere om klubben og vores aktiviteter, 
kan du besøge vores hjemmeside:

Amager Strandpark til vands
Den blå rute her fører dig rundt i og om Amager Strand-
park. Find de 12 poster som er markeret på kortet. De 
er kun synlige fra vandet, så du skal bruge en kajak, en 
kano, et SUP board eller du kan svømme rundt. Vær 
opmærksom på vejrforhold og sikkerheden på vandet 
inden du tager ud. 

Posten udgøres af et postskilt i blå nuancer. Hver post 
har en unik bogstavkode som kan noteres som bevis 
for at posten er fundet. Du kan registrere dine fundne 
poster på www.findveji.dk og komme i Find vejs ”Hall 
of Fame”. 

Find de syv lydposter

Har du din smartphone med kan du også få en beret-
ning med app’en TravelTales og komme med en tur til 
Grønland, på sæljagt i en kajak af drivtømmer og skind. 
Du kan også møde John MacGregor som var med til 
at gøre kanoen populær. Turen er sammensat af stu-
derende ved Kultur- og naturformidleruddannelsen på 
Skovskolen.

Hør lydposterne - sådan gør du: 
Scan QR-koden herunder og installer appen TravelTa-
les. Hent turen ved at vælge den fra listen ’Find vej i 
DK’ inde i app’en. Turen hedder ”Amager Strandpark 
til vands”. Posterne er markeret på kortet her i folderen 
og på det lille kort inde i app’en. Lyden begynder auto-
matisk når du finder posten. Husk at slå GPS til og skru 
op for lyden.

God tur!

Har du lyst til at prøve mere?

www.amagerok.dk

Find vej i    
Amager Strandpark 
til vands

Find vej i hele landet på
www.findveji.dk 




