Find vej PLUS – vi bygger videre…
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Kære Klubber.
Det var dejligt at komme tilbage på DOF kontoret i Idrættens Hus, til den glade nyhed at Nordea-fonden har
bevilget 1.8 mio. kr. til ’Find vej PLUS’. Helt overordnet handler det nye projekt om at bygge videre på den
succes ’Find vej i Danmark’ har skabt, som et anderledes tilbud, om en tur i det fri. Bevillingen er givet til at
koble orienteringsløb med formidling af natur- eller kulturhistorie, ligesom det fx skete til Golden Action
Days, med ’Jagten - gennem historien’. Her følger en beskrivelse af de tre forskellige formidlingsmodeller
der er givet penge til og hvad det giver af muligheder i klubberne.
Trykte foldere og hæfter
En del klubber har allerede været i gang og arbejdet med denne kobling mellem orientering og formidling,
så vi har mange flotte eksempler at skele til. En af de første var ’Find vej i Gribskov’, hvor en flok dedikerede
skovkendere fra FIF Hillerød har samlet deres viden i et hæfte, som kan købes i en oplevelsespakke
sammen med kortet. Andre klubber har lavet mere enkle udgaver hvor natur og kulturspor, som kan ses og
opleves ved posterne, formidles i en folder sammen med kortet. Det kan også laves som noget man selv
kan printe, og kan også være i form af foto-orientering.
Det vil vi gerne have mere af, og der kan derfor søges puljer af typisk 5000 - 10.000 kr. Klubben skal selv,
evt. i samarbejde med den lokale naturvejleder, lokalarkivet eller andre, levere indholdet. Layout kan
sekretariatet hjælpe med, så pengene dækker udgifter til tryk – men desværre ikke til genoptryk af jeres
eksisterende foldere. Der er heller ikke penge til flere pæle og skilte, så vil man lave et klassisk Find vej
projekt må man forsøge sig ved kommunen eller lokale fonde.
Mobilquiz og ny findveji.dk
Der er endvidere givet penge til at vi kan få gjort www.findveji.dk smartere, så det bl.a. bliver nemt at
indtaste posternes bogstavkoder direkte fra skoven. Vi er netop i gang med at få opbygget et nyt
websystem, som også gør det muligt at udarbejde quizzer og lægge opgaver ind på posterne. Det kan fx
være opgaver der handler om hvordan man tolker et orienteringskort, målrettet nye medlemmer eller til
brug for skolerne.
Til den nye hjemmeside hører en database hvor vi samler en masse quizspørgsmål og opgaver, som kan
bruges bredt i hele landet. Tanken er, at I fra klubberne kan lægge jeres spørgsmål og opgaver ind og på
den måde dele med de andre klubber. Så bliver det let at går til, når man vil lave noget sjovt til søndagens
familieorientering, til klubbens vintertræning, eller et skolestævne. Vi forventer at systemet kan indvies til
efterårsferien i uge 42, hvorefter alle klubber kvit og frit vil kunne lave nye quizzer. Der bliver lagt en
skabelon på findveji.dk til brug når man skal formulere sine quizspørgsmål.
TravelTales mobiltelefon-app’
Alle interesserede klubber får også mulighed for at stifte bekendtskab med TravelTales, eller Travel-O, som
er et lille program til mobiltelefonen. Ved hjælp af GPS afspilles en lydfil automatisk, når posten er fundet.
Det kan bruges til at lave sjov træning, hvor man fx ikke får posternes rækkefølge at vide inden start men
løbende får næste post oplyst. Eller hvor kortets signaturer forklares efterhånden som man passerer de
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forskellige terrænelementer. Men det kan også bruges til at lave en fortælletur som bl.a. Tisvilde Hegn OK
er involveret i, i samarbejde med den lokale naturvejleder. Med et orienteringskort i hånden og denne app
på mobilen, føres man rundt i området ved Esrum Kloster og Møllegård og de omkringliggende skove.
Undervejs får du 10 spændende fortællinger om munkene, der kom til Esrum for 800 år siden, hvis liv har
udspillet sig i disse omgivelser siden da.
Til at arbejde med denne app er der bevilget midler så omkring 40 klubber kan få en licens og oprette deres
egne træningsløb eller fortælleture, i ubegrænset omfang. Ydermere er der penge til at udarbejde
professionelt indspillede lydfiler, der kan give fortælleturen ekstra kvalitet. 30 klubber kan således hver få
lavet otte lydfiler til deres fortælletur. Men mindre kan også gøre det, fx har de fleste mobiltelefoner en
optagefunktion så lydsekvenser kan indtales uden videre, evt. i samarbejde med andre lokale aktører, som
det er sket i Esrum. Når jeres lokale app er lavet færdig lægger vi den på Appstore og i Google Play butikken
og den bliver gratis for brugeren. Det er klubben der er licensindehaver og fortælleturen er tænkt som jeres
tilbud til offentligheden, herunder potentielt nye medlemmer. App’en må ikke bruges til kommercielle
formål, i henhold til den aftale vi har med ophavsmanden, Kim Hyldgaard fra Herning OK.
For al det tekniske gælder, at der vil blive lavet udførlige vejledninger, og der tilbydes selvfølgelig også
assistance fra sekretariatet.
Hvordan søger man?
Projektet løber indtil udgangen af 2015, og midlerne fordeles efter først til mølle princippet. Så ring eller
skriv hvis din klub har en idé til hvordan jeres eksisterende, eller kommende Find vej projekt kan beriges
med natur- eller kulturformidling, og I har lyst til at grave lidt i historien om jeres skov, eller et andet
spændende område. Eller hvis I gerne vil i gang men mangler inspiration - eller bare gerne vil høre mere.
Jeg glæder mig til at høre fra jer!
Kontakt: Anne Marie Kamilles på amk@do-f.dk eller 41969377.
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