
PræO Resultater – Silkeborg Sønderskov – 7. og 8. november 2020 

Elite Bane (20 poster) 

Anette 13 korrekt + TC 55 sek. Tobias 16 + 15 

Johanne 18 + 15  Karin 17 + 32 

Herluf 11 + 22   Lars Ole 16 + 25 

Andreas 13 + 11  Vibeke 12 + 57 

Knud 10 + 74   Mette 13, ingen TC 

Birthe J. 15, ingen TC  Søren 16 + 40 

Henning 14, ingen TC 

Anette, Herluf og Lars Ole havde en fejl på tidskontrollen. 

A Bane (15 poster) 

Else 12, ingen TC  Peter 11, ingen TC 

Inger, første gang til PræO 

Kommentarer 

Post E/A1: Svar: E – Z, A – A. Kun 4 ud af 13 korrekte på E-banen! Skærm B var præcis på linje med 
hugningen Ø for skovvejen; E-cirklen var N for denne linje og A-cirklen S-for (skærm A). Vigtigt at man 
finder noget andet som kan hjælpe med at finde løsningen, når detaljerne omkring skærmene mangler. 

E/A2: E – C, A – A. Malerisk og relativt nemt! Kun et forkert svar. 

E/A3: E – B, A – D. Igen kun et forkert svar. 

E/A4: E – D, A – A. 6 korrekte på E-bane, 0 på A-bane. På E-bane, valgte 3 deltagere B og 4 Z. Faktisk var 
skærm D en smule for tæt på stien – skulle have været et par meter N-på: det var Sørens begrundelse for at 
vælge Z. Undskyld! Område D vælges ved at kigge på kanten af den grønnere vegetation, og med brug af 
kompas fra stedet hvor veje/stier og en hugning møder hinanden.  

E5: Z. Skærmen var ca. 20 m V for slugten. 3 forkerte svar. 

E6/A5: E – A, A – C. 3 forkerte svar (Z) på E-banen. A var den korrekte distance fra vejen og på foden af den 
stejleste del af skrænten.  

E7/A8: begge B. Skærm A var en fod-O skærm i baggrunden. 9 korrekte på E-banen, 0 på A-banen. 
Problemet er løst ved at kigge på træerne S for vejen; hullet står lige efter et skift i træ-type og 
gennemløbelighed, som klart kan ses fra sigtepunktet.  

E8-9/A6-7: E8 – E (10 korrekte), E9 – Z (6), A6 – A (1), A7 – D (2). E9: B-skærm var for langt N-på, tæt ved 
stien og hvor hjælpekurve-slugt er tegnet på kortet.  

E10/A9: E – Z, A – B. E-banen: 2 valgte A, 3 valgte B. Skærm A var på kanten af den grønnere skov, men for 
langt Ø-på (lige Ø for udløberen; cirklen/hugning-ende er på den vestlige side af udløberen).  



E11/A10: E – B, A – D. På E-banen, valgte 3 C og 1 Z. Bedst at løse opgaven ved at kigge V-fra hvor grøften 
kan ses tydeligt, med skærm C på knækket. Skærm A var ved et lille hul, for lille til at være på kortet; 
lavningen ved skærm D er meget større.  

E12: Z. Et forkert svar. Skærmene havde marken bagved, derfor forkerte placeret.  

E13-15, A11-12: E13 – Z, E14 – C, E15 – Z, A11 – B, A12 – E. E13 (7 korrekte): Skærm D var for højt oppe og 
tæt ved hugningen Ø for cirklen. E14 (3 forkerte svar): Skærm C var placeret på en klar udløber lige Ø for 
hugningen med skærm B ved foden. E15 (5 forkerte): cirklen er på linje med A11-hugningen (skærm B ved 
foden) men skærmen var længere SØ-på (kunne vurderes fra skovvejen N for skærm B).  

E16: A. 2 forkerte. Skærmen var korrekt placeret.  

E17/A13: begge A. E-banen 8 korrekte, A-banen 0. Det er ikke nemt at se præcis hvor bækken er, men fra et 
sted på skovvejen N-på er det muligt at vurdere at den ligger langs en linje af store løvtræer, og derfor 
skærm A. 

E18/A14: E – B, A – A. 4 forkerte på E-banen. B var på en bred udløber, hvor det er svært at vurdere hvor 
højt oppe posten er placeret, og derfor er det umuligt at lave en ’fair Z’ (efter min mening); man kan ikke se 
nok af terrænet omkring. Ikke den bedste opgave på banen! 

E19: A. Alle korrekte! 

E20/A15: E – C, A – B.  3 forkerte på E-banen, 1 forkert på A-banen. Nødvendigt at se præcis hvor centrum 
af cirklen er, angående kurverne og kanten af åbent området.  

 

 


