
PræO Træning, 19. august, Silkeborg Bad 

Dejligt at have 16 deltagere – jeg håber I nød banen. Bedst var Tobias Biering (19 ud af 20 korrekt), Vibeke 
Vogelius (17) og Anna Movin (16). Alle andre scorede mellem 13 og 9 korrekt.  

Post 1: korrekt svar A. 8 valgte A, 6 Z. Skærmen var i vandhullet, men desværre ikke helt i centrum pga. 
solid bund – den var tættere på SØ-kanten, men mindre end en meter fra centrum. 

2: A. Kun 2 korrekt, 10 B, 2 Z. A var på den korrekte vinkel fra statuen og foran det store enkeltstående træ 
ude på græsplænen, men pga. varierende undervegetation så B ud til at være mere på en udløber.  

3: Z. 10 korrekt, 2 A, 2 B. De to skærme var mellem statuen og den SØ-hjørne af den store bygning. Den lille 
bygning er lige ind i skoven, næsten men ikke helt usynligt.  

4: D. 12 korrekt, 1 E, 1 med tre forkerte svar (!).  

5: B. 10 korrekt, 3 Z, 1 A. Højen kunne ses ved siden af hegnet. Hegnet NV for højen er ændret, men det er 
min mening at ændringen ikke påvirkede opgaven her.  

6: B. 6 korrekt, 4 A, 4 Z. Fra flere steder var det muligt at se et stykke beton – S-ende af bunkeren – og B var 
korrekt placeret lige V for stedet.  

7: A. 5 korrekt, 8 B, 1 Z. Man skal huske at målestok er 1:4000! B var på den SV-hjørne af lysningen som er 
på kortet – og kunne ses fra vejen.  

8: A. 7 korrekt, 7 Z. Jeg kan forstå Z som et svar; kortet er ikke helt korrekt her, og skærm-placeringen var 
lidt af et kompromis. Men terrænet var kun umuligt at passere N for skærmen! 

9: B. 6 korrekt, 7 A, 1 Z. A var for høj og for langt væk fra stien. Det var nødvendigt at huske at bestemme 
svaret fra sigtepunktet, hvorfra den laveste skærm var B; fra hvor terrænet bedst kunne ses var det skærm 
A i stedet for.  

10: C. 12 korrekt, 2 Z.  

11: Z. 6 korrekt, 8 A. Centrum af cirklen er ca. 4 m lavere end hvor skærmen var, og derfor kan det korrekte 
sted ikke ses.  

12: B. 13 korrekt, 1 A. 

13: A. 11 korrekt, 3 Z. Skærmen var korrekt placeret, lige ved siden af den mørkegrønne plet.  

14: B. 13 korrekt, 1 A. 

15: Z. 13 korrekt, 1 A. Hullet var 3-4 m NØ for skærmen. 

16: A. 6 korrekt, 7 B, 1 Z. Jeg var overrasket over, at der var så mange med en fejl her! Det var muligt at se 
bunkeren V fra cirklen og bygningerne SØ-på, og så bestemme at B var alt for lav og A var korrekt.  

17: Z. 12 korrekt, 2 A. Skærmen var på den forkerte side af stenen. 

18: A. 9 korrekt, 5 Z. Man kunne se at skærmen var på lidt højere grund. Man kan se, at den var korrekt 
placeret, hvis man forestiller sig en linje startende fra post 17 og langs bygningen mod syd-vest frem mod 
post 18. Skærmen er lidt til højre for denne linje og derfor korrekt.  



19: Z. 11 korrekt, 3 A. Skærmen var på den sydlige dige-ende. Denne kan bekræftes med brug af kompas – 
en vinkel fra hjørnet af den store bygning SV-på. 

20: B.  12 korrekt, 2 A. Post B var lige V for udløberens ende.  
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