PræO, Hårup Sande, 13-4-19 - analyse
Dejligt at have 25 deltagere!
Post 1: 19 med korrekt svar C; 19 korrekt, 1 valgte A, 1 B, 1 D, 2 Z. Muligt at se grøn skov bagved C. Kan
bruge kompas fra SV-ende af aflang punkthøj ved siden af stien. D var i slugten, og man kunne se at D var
lidt lavere end C.
Post 2: 18 med korrekt B; 4 A, 2 Z. Kan bruge kompas fra punkthøjen på den anden side af skovvejen, plus
skridttælling fra den nordlige fod af højen, som var markant.
Post 3: 13 korrekt Z; 11 A. Cirklen var på en direkte linje mellem hjælpekurve-højen syd for stien og
punkthøjen NØ-på. Skærmen var til højre for denne linje.
Post 4: 7 korrekt Z; 3 B, 14 C. B og C var ikke langt nok tilbage; fra sigtepunktet kunne den korrekte høj ses i
baggrunden, tæt ved tættere skov.
Post 5: 19 korrekt Z; 4 A, 1 C. Skærmen var ved siden af den korrekte punkthøj, men på den vestlige side i
stedet for den østlige (se definitionen).
Post 6: 15 korrekt A; 6 B, 2 Z. Kunne se fra sigtepunktet at der var højere terræn bagved skærm A, og kunne
bekræftes med kompas fra sti-sving N for post 5.
Post 7: 16 korrekt B; 5 A, 3 Z. A var N for højen.
Post 8: 16 korrekt Z; 4 A, 4 B. Skærmene var placeret NØ for punkthøjen, som kunne ses fra stien. De var
også for tæt ved post 9 skærm A, som var på den sydøstlige side af højen.
Post 9: 13 korrekt C; 1 A, 6 B, 5 Z. C var den korrekte afstand fra højen SØ-på. B var for høj (på udløberen
NV-på) og for langt væk fra højen.
Post 10: 12 korrekt Z; 4 A, 8 B. Klassisk parallel-fejl – skærmene var syd for højen SV-på. Ingen skærm inde i
cirklen!
Post 11: 22 korrekt A; 2 Z. Man kunne se at skærmen var på den rigtige sti ved at kigge SØ-fra, og at den var
korrekt placeret ved at tage en linje fra hugningen med en sten ved siden af.
Post 12: 9 korrekt Z; 5 C, 9 D. D var for lav – lavere end A, B og C som var på kurven. C var lige V for
punkthøjen.
Post 13: 22 korrekt; 1 A. A var på en lille udløber ikke tegnet på kortet.
Post 14: 15 korrekt Z; 8 B. B var for tæt ved skovvejen – centrum af cirklen var N for den lille grønne plet.
Post 15: 19 korrekt A; 4 Z. Skærmen var for langt væk – man kunne se hvor stien drejer til høje og skærmen
var bagved.
Post 16: 22 korrekt E; 1 C, 1 Z. C var en svag udløber, ikke på kortet.
Post 17: 16 korrekt B; 2 A, 5 Z. Der er tre udløbere S for det væltede træ, og skærm B var på den anden.
Post 18: 15 korrekt B; 3 A, 5 Z. Best at bruge kompas fra stedet hvor skærmen først kunne ses, og fra
sigtepunktet til post 19.

Post 19: 17 korrekt A; 6 B. Nødvendigt at kigge på husene i baggrund; A var foran den østlige ende af et hus
med rødt tag – og man kunne se gadelygter på NV-SØ vejen lige V for huset.
Post 20: 14 korrekt C; 2 A, 1 B, 2 D, 4 Z. Cirklen var korrekt placeret men højen var lidt svag, set S-fra.
Definitionen burde have været ’høj, N-del’ med skærmen en smule S-på. Det var nødvendigt at holde øje
på kurvene; afstand fra punkthøjen V-på kunne også bruges.

