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Elite	  bane,	  13	  deltagere	  

Post	  1:	  Korrekt	  svar	  C,	  3	  valgte	  B,	  1	  Z.	  Cirklen	  var	  tæt	  på	  grøften	  lige	  vestpå;	  B	  var	  tættere	  på	  grøften	  østpå.	  

Post	  2:	  A,	  alle	  korrekt	  

Poster	  3	  og	  4:	  Nr.	  3	  korrekt	  svar	  C,	  3	  valgte	  A,	  1	  B,	  1	  Z.	  Nr.4	  var	  D,	  3	  valgte	  Z	  og	  1	  B.	  Nemmest	  først	  at	  løse	  
post	  4,	  som	  var	  lige	  vest	  for	  et	  klart	  ’lys-‐grønt’	  område	  og	  kunne	  bekræftes	  som	  D	  med	  brug	  af	  kompas	  fra	  
mindst	  2	  steder.	  Så	  fra	  sigtepunktet	  var	  nr.	  3	  næsten	  direkte	  bagved	  nr.	  4	  og	  kunne	  også	  ses	  langs	  grøften.	  	  

Post	  5:	  B	  var	  korrekt,	  4	  valgte	  A	  og	  2	  C.	  Bedst	  at	  bruge	  kompas	  fra	  sti-‐sammenhæng	  tæt	  ved	  sigtepunkt,	  og	  
gå	  på	  stien	  SØ	  for	  skærmene	  for	  at	  bekræfte	  positionen	  relativ	  til	  grøften.	  

Post	  6:	  Z.	  4	  valgte	  A,	  4B	  og	  1	  C.	  Cirklen	  er	  placeret	  efter	  en	  udløber	  og	  tæt	  ved	  den	  tredje	  slugt,	  set	  fra	  
sigtepunktet.	  Ingen	  skærm	  var	  langt	  nok	  væk	  (A	  var	  ved	  udløberen).	  	  

Post	  7:	  Z.	  4	  valgte	  A.	  Skærmen	  var	  uden	  for	  skoven	  og	  centrum	  af	  cirklen	  er	  i	  skoven	  (hvor	  slugten	  er	  
dybeste).	  

Poster	  8	  og	  9.	  Desværre	  var	  skærm	  C	  blæst	  ned.	  Men	  alle	  havde	  nr.	  8	  korrekt:	  ingen	  skærm	  ved	  siden	  af	  
hullet.	  Nr.	  9:	  Skærm	  D	  var	  for	  høj,	  og	  E	  var	  lidt	  lavere	  end	  den	  ’Tipi’	  (som	  kunne	  lige	  ses	  fra	  stien	  N	  for	  
sigtepunkt)	  og	  derfor	  korrekt.	  

Post	  10:	  C,	  alle	  korrekt	  

Post	  11:	  Korrekt	  svar	  C,	  1	  valgte	  B	  (som	  var	  for	  høj),	  1	  Z.	  	  

Post	  12:	  B;	  7	  valgte	  C,	  1	  A,	  1	  Z.	  Jeg	  var	  overrasket	  at	  der	  var	  mange	  som	  havde	  det	  forkert!	  A	  var	  ved	  grøft-‐
hjørne	  til	  V	  (som	  kan	  ses	  fra	  et	  sted	  N	  for	  sigtepunkt).	  Kan	  skridttælles	  parallelt	  med	  grøften	  for	  at	  bekræfte	  
B.	  

Post	  13:	  Korrekt	  C,	  1	  valgte	  D	  (som	  var	  ikke	  i	  en	  slugt).	  

Post	  14:	  Korrekt	  svar	  Z;	  8	  valgte	  E.	  Høj	  med	  cirklen	  er	  lidt	  bagved	  og	  kan	  ikke	  ses	  fra	  skovvejen.	  Og	  der	  er	  en	  
sti	  Ø	  for	  cirklen!	  Skærm	  var	  på	  toppen	  af	  skrænten	  lige	  Ø	  for	  stien.	  Vigtigt	  at	  læse	  alle	  kurver	  og	  afstand	  
imellem,	  i	  denne	  slags	  situation.	  

Post	  16:	  D	  var	  korrekt,	  1	  valgte	  C.	  Man	  kan	  bruge	  huse	  NV	  for	  stien	  for	  at	  placere	  hullet;	  det	  er	  overfor	  
midtpunktet	  af	  det	  tredje	  hus	  målet	  fra	  SV.	  	  

Post	  17:	  Z.	  3	  valgte	  B	  og	  3	  C.	  Begge	  skærme	  var	  for	  lavt;	  C	  var	  korrekt	  i	  forbindelse	  med	  stien	  til	  NØ	  men	  på	  
den	  lavere	  kurve,	  hvor	  A	  også	  var	  (A-‐banens	  svar).	  

Post	  18:	  igen	  Z.	  6	  valgte	  B	  og	  4	  C	  –	  derfor	  kun	  3	  korrekt!	  Cirklen	  var	  på	  grøften	  lige	  ved	  grænsen	  mellem	  
grøn	  og	  åben	  skov,	  som	  ikke	  kunne	  ses	  fra	  sigtepunktet.	  Begge	  skærme	  B	  og	  C	  var	  foran	  grøften	  og	  for	  langt	  
østpå.	  

Post	  19:	  og	  igen	  Z.	  5	  valgte	  B.	  Den	  korrekte	  slugt	  var	  bagved	  skærm	  A,	  som	  var	  på	  udløberen	  mellem	  de	  to	  
slugter.	  	  

Post	  20:	  Korrekt	  svar	  A,	  7	  valgte	  Z.	  Ved	  at	  gå	  frem	  og	  tilbage	  forbi	  sigtepunktet	  kunne	  man	  se	  at	  skærmen	  
var	  tæt	  ved	  det	  grønt	  område.	  



	  

	  


