Rundt om Bygholm Sø
I skal nu på jagt efter fortidsminder og gode historier rundt om Bygholm Sø. Turen egner sig både
som fodtur og som cykeltur. Turen er ca. 8 km lang. Nedenfor kan I kort læse, hvad I skal have
med på turen. Hvis I har brug for hjælp til at komme i gang kan I læse mere her.
Praktisk info
For at få det optimale ud af turen er det nødvendigt med lidt udstyr: En GPS, hvori der kan
indtastes et koordinat, en mobiltelefon eller andet udstyr med mobil opkobling til internettet.
Desuden skal I bruge et kamera, papir og blyant.
Det er vigtigt, at I er meget nøjagtige med udregninger og indtastninger, da det er nemt at fare vild.
Hvis I mister sporet helt, er det muligt at få lidt hjælp her: www.xhm.dk/spor5.html .
God tur og husk passende opførsel ved fortidsminder!

Tidscirkel og alle cirkeludsnit af Bjarne A. Kofoed.
Læs mere her
Eigil Holm: Horsensegnen. 2000.
Horsens - Ren Fjord. Nyhedsbrev nr. 12 december 2004.

WP1
Parkering: N 55 52.346 E 009 47.717
Waypoint: N 55 52.435 E 009 47.235
Hvad hedder vejen, hvor parkeringskoordinatet ligger?
Årstallet af bogstaver i vejnavnet = A
Gå ind på: www.xhm.dk/52(357+A).html
WP2
Waypoint: N 55 52.(357+A) E 009 46.681
I finder B ved at følge link under WP1.
Gå ind på: www.xhm.dk/52(200+B).html
WP3
Waypoint: N 55 52.(200+B) E 009 47.234
Hvilket år blev dette sted udgravet for første gang?
Årstallet = C
Gå ind på: www.xhm.dk/52(C-1664).html

WP4
Waypoint: N 55 52.(C-1664) E 009 47.686
Hvilken klub holder til her?
Antallet af bogstaver i klubbens navn = D
Gå ind på: www.xhm.dk/52(108+D).html
WP5
Waypoint: N 55 52.(108+D) E 009 48.286
I finder E ved at følge link under WP4.
Gå ind på: www.xhm.dk/52(E).html
WP6
Waypoint: N 55 52.(E) E 009 49.265
I finder F ved at følge link under WP5.
Gå ind på: www.xhm.dk/52(F).html

WP7
Waypoint: N 55 52.(F) E 009 49.288
I finder G ved at følge link under WP6.
Gå ind på: www.xhm.dk/52(G).html
WP8
Waypoint: N 55 52.(G) E 009 48.971
I finder H ved at følge link under WP7.
Gå ind på: www.xhm.dk/52(H).html
WP9
Waypoint: N 55 52.(H) 009 48.763
Hvor mange træer står der på højen?
Antallet af træer = J
Gå ind på: www.xhm.dk/52(272-J).html
WP10
Waypoint: N 55 52.(272-J) E 009 48.026
Tillykke! I er nu ved vejs ende. For at modtage information om dette sted skal I løse endnu en lille
opgave. I finder K ved at følge link under WP9.
Gå til: www.xhm.dk/(K*100).html
Tag nu et foto af jeres skattejagtshold med lokaliteten i baggrunden. Send fotoet til
muslsj@horsens.dk. Alle, der sender foto, deltager i lodtrækningen om en lille gave.
Tak for deltagelse!

