Kærsgård Plantage, 13. november 2016: kommentarer
Antal korrekt på hver post:
Elite, 15 deltagere:
Post 1 (korrekt svar Z) – 6 korrekt,
Post 2 (A) – 9 korrekt,
3 (B) – 5, 4 (Z) – 9, 5 (B) – 9,
6 (C) – 11, 7 (Z) – 4, 8 (Z) – 4, 9 (A) – 11, 10 (B) – 8,
11 (Z) – 5, 12 (B) – 12, 13 (E) – 12, 14 (C) – 11, 15 (Z) – 10,
16 (Z) – 1 (!), 17 (A) – alle, 18 (Z) – 10, 19 (C) – 12, 20 (A) – 14.
A-bane, 6 deltagere:
Post 1 (C) – 1 korrekt, 2 (B) – 0, 3 (D) – 2, 4 (B) – 3, 5 (B) – alle,
6 (D) – 4, 7 (A) – 3, 8 (A) – 4, 9 (E) – 2, 10 (A) – 4,
11 (C) – 3, 12 (E) – 4, 13 (C) – 2, 14 (C) – 5, 15 (D) – 2.
Dejligt at vejret var bedre end sidste år, selv om det var koldt. Banerne gav store udfordringer på flere
poster, især på Elite banen hvor svaret var Z, og på A-banen som overordnet set var lidt for svær.
E1/A1: Skærm C var halvvejs mellem sti og grøft, hvor A-banens cirkel var. Skærm A var ca. 6 m V for
knækket, og derfor en E-bane Z; bemærk at knækket er 2 mm Ø for den nordlige ende af renden, dvs. 8
meters afstand, når målestok er 1:4000.
E2: Cirklen var på kurven som er højere oppe end stien, hele vejen rundt. Skærm B var lavere end stien,
hvor stien var højest. A kan også bekræftes med kompas fra grøfte-enden.
E3/A2: Vanskeligere end jeg havde forventet. Skærm A var for tæt på den højere sti og C for tæt ved grøfteenden. Skridt-tælling op og ned plus kompas mod højen til SØ kan bruges til at bekræfte B.
E4: Den store grønne plet SØ for hullet skal identificeres, fordi hullet er langt væk og man ikke nemt kan
måle afstanden. Pletten er et stor væltet træ, som nemt kunne ses, og skærmen var lige Ø for dette træ.
Derfor Z. Vigtigt altid at bruge alle mulige detaljer på kortet!
E5/A3: Nødvendigt at identificere hvor grøfte-knækket er (lige N for skærm A) og hvor den lille grøft møder
den større (D). B var halvvejs mellem knækket og D.
E6/A4: Vanskeligt at se detaljerne i skoven; faktisk meget nemmere når man kiggede fra stien Ø for
skærmene!
E7/A5: Kun 4 korrekt på E-banen. B og C var på en linje parallel med grøften, og man kunne se A en smule
til venstre af denne linje, når man kiggede forbi C imod B – derfor var A ikke i eller ved den N-S grøft.
Endvidere var afstanden mellem A og B meget større end afstanden mellem B og C, som var på de NØ og
SØ hjørner af lysningen.

E8/A6: E-banen: B var for høj. Dette kan man bekræfte med kompas fra den større slugt (den med skærm
D), eller fra den anden side af højen: hvis man kigger fra sigtepunkt til Elite post 5, er B-skærm V for linjen
mens cirklen er Ø for linjen. Skærm C var på den højeste kurve.
E9: Cirklen og skærmen var på den NØ ende af en høj som kunne ses fra sigtepunktet.
E10: 7 deltagere valgte C i stedet for B. C var den rigtige højde men for tæt ved stien til NV.
E11/A7: Jeg var overrasket over, at kun 5 Elite valgte Z. Hvis skærm B var korrekt, skulle hjælpe-kurve høj V
derfra være synlig langs stien! A-skærmen var på den vestlige sti-sammenhæng. Den større høj med Ecirklen var lige synlig, mellem træer og blade.
E12/A8 og E13/A9: Korrekte svar fra de fleste her.
E14/A10: A-bane havde cirklen hvor den højere skærm på renden var placeret. E-cirkel og skærm var i
slugten NV for højen.
E15/A11: Skærm A var i en lille slugt som ikke er på kortet. Kan bekræftes med brug af kompas fra en af de
to høje SV for stien. Derfor Z for E-banen. Kompas mod højen til SV kan også bruges til at vælge C på Abanen.
E16/A12 og E17/A13: E16 – skærm D var i den rigtige slugt, men en kurve for lav – den var placeret i præcis
samme højde som E, som også var en slugt (A-bane). Vigtigt altid at følge kurver til venstre og til højre, i
denne slags situation – tag et kig på kortet igen! Cirkel A13 var tæt ved den store slugt med renden i;
skærm B var 2 kurver for høj. Skærm A (E17) var den samme højde som hegn-hjørnet V-på, som kunne ses
når man gik frem og tilbage.
E18/A14: Skærm B var for høj og for langt fra grøften, derfor var svaret Z på E-banen.
E19/A15: Synlighed var ikke optimal her, men man kunne se knækket i bækken hvor skærm D var (Abanen). C var tæt på D og var hvor den anden bæk kommer ind.
E20: Korrekt linje og Ø for slugten, derfor OK.

