
Find vej i Danmark 

- er en oplevelsestur, hvor man ved brug af kortet ori-
enterer sig frem til de angivne poster.  Du kan orientere 
alene, som familie eller sammen med andre. Husk at 
følge søvejsreglerne!

Du kan også orientere til fods eller på mountainbike. 
Der er faste poster og kort ca. 100 steder i landet.

God tur !

Find vej i hele landet på:

www.findveji.dk 

  Bag konceptet står:

Dansk Orienterings-Forbund

Christiansborg Rundt
Baneforslaget i denne folder fører dig fra startstedet ved 
Børskaj 12, nedenfor Børsen, rundt om Christiansborg og 
tilbage igen. Banen kan ros som en konkurrence på tid. Men 
den kan også ros som en hygge-tur, med indlagt quizz (find 
de 8 spørgsmål og svar på www.usg.dk/naturvejleder), 
eller med indlagt historisk dramatisering
på din smartphone: søg Find vej i Københavns Havn
Download app’en fra din smartphone, ro til posten og histo-
rien går i gang (GPS skal være slået til). App'en kan i dag 
hentes til Android telefoner og meget snart også til iPhone 
(sensommeren 2012).
Når du tager turen skal du starte denne app og lige vente til 
GPS forbindelsen er etableret. Herefter er det blot at følge 
kortet fra startstedet ved Børskaj, rundt om Slotsholmen og 
tilbage til startstedet mens du undervejs bliver klogere på 
Kanalområdet og dets historie.

Til fods
Selvom de fysiske poster kun kan ses fra vandet, har du 
med denne app mulighed for at tage del i den medrivende 
fortælling, hvor du føres tilbage til Christian d. 4.’s 
København. Når du finder en post vil din mobiltelefon 
automatisk afspille en bid af fortællingen!

Sikkerhed!
Roning mellem posterne er på eget ansvar. Ro kun på 
banerne i Københavns Havn, hvis du sikkert kan håndtere 
din kajak og kan dine redningsteknikker. Ro aldrig alene og 
ikke om vinteren, medmindre du har udstyr til og er trænet 
i brug af dette.

Følg altid søvejsreglerne, hold udkig og vær på forkant:

❱  Gå 100% af vejen for havnebusser, turistrundfarten og 
andre erhvervsfartøjer.

❱  Ro altid inde langs kajen, nødvendige kryds af løb 
foregår vinkelret på løb.

❱  Ro fra syd mod nord rundt om Christianborg 
(ensretning). 

❱  Ro fra nord mod syd gennem Christian Havns kanal 
(ensretning). 

Orientering er motion 
for hjerte og hjerne

for hele familien

Københavns Havn
  Christiansborg Rundt

Studenteridræt



Velkommen til kajakorientering i Københavns Havn
"Find vej i Københavns Havn" er et 
spændende tilbud til kajakroere. Det 
går ud på at finde vej gennem havnen 
mellem opsatte, faste poster, der ser 
ud som på billedet her. Der er 4 faste 
baner i Havnen med hver sin folder/ 
kort.  Den anbefalede post-række-
følge fremgår af ”kontrolfelterne” i 
banens folder. I kan også udvælge 
egen post-rækkefølge og designe 
egne baner mellem posterne. På den 
måde kan I selv variere længde og sværhedsgrad. I kan fx ind-
lægge egne opgaver ved posterne; fx ”foretag 2 stk. 360 graders 
vending ved hver post”. De 4 baner kan også kombineres.

Kortet og posterne 
Posterne, du skal finde, er markeret på kortet med en rød cirkel. 
Startstederne er markeret med en rød trekant. Ved startstedet 
er der P-mulighed, en kajakbro og et startskilt med information 
og en QR kode. Med koden kan du få den aktuelle banebro-
chure / kort downloadet på din smartphone. Hvis I ror banerne 
rundt som en konkurrence, skal deltagerne notere posternes 
bogstavkode (tre bogstaver), når de finder en post. Så kan I 
tjekke om banen er nået rundt og de rigtige poster er fundet. 
På www.findveji.dk kan I kontrollere facit (koder) og deltage i 
konkurrencer om at finde flest poster i hele landet. Turforslag til 
de øvrige baner i Havnen sammen med bane- og turforslag til 
fods i hele landet finder du også på www.findveji.dk

Hvem står for kajakbanerne i Københavns havn? 
Kajakbanerne er opsat og vedligeholdes af naturvejlederen i 
USG (Universitetets Studenter Gymnastik). USG er en idræts-
forening fortrinsvis for studerende i Storkøbenhavn, som 
tilbyder en bred vifte af aktiviteter (hold, ture og kurser) - både 
indendørs men også udendørs, fx kajak og orienteringsløb. Du 
kan gå til næsten alt, til lave priser. Læs mere på www.usg.dk. 
Kajakbane-projektet i Københavns Havn er gennemført som et 
samarbejde mellem USG, Dansk orienterings-Forbund, Dansk 
Kano-og Kajakforbund, Friluftsrådet samt By&Havn. 

Kommentarer til posterne/banerne mailes venligst til: 
cengkilde@usg.dk

01  AHW

Fandt du den rigtige post? 
Notér posternes kontrolbogstaver i felterne nedenfor. Kontroller dine poster på www.findveji.dk

1(1): Landgangsbro S-ende

N 55.67116 - Ø 12.57858

2(7): Brohoved NV-side

N 55.67257 - Ø 12.57998

3(8): Kaj "trappe" N-side

N 55.67424 - Ø 12.57790

4(2): Bolværk ved bro N-side

N 55.67583 - Ø 12.57616

5(3): Bolværk ved bro N-side

N 55.67762 - Ø 12.58042

6(4): Landgangsbro N-ende

N 55-67693 - Ø 12.58213

7(5): under! bro - Kig op

N 55.67505 - Ø 12.58713

8(6): For enden af bro

N 55.67296 - Ø 12.58212

     

Kortet er udarbejdet af USG på grundlag af COWI Orthofoto.
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Udarbejdet til brug ved Kajak-O


