Introbane – Lille instruktion.
Du står nu med et orienteringskort i hånden. Når du står ved den røde trekant er du ved start. Sørg
for at kortet er vendt rigtigt, dvs. vend kortet så det passer med f.eks. veje og stier. Nord er altid
opad på kortet. Med et kompas, hvor den bevægelige nål altid peger mod nord, er det let.
På højre side af orienteringskortet, ser du orienteringskortets alfabet: Signaturforklaringerne. Lær
eller brug alfabetet, og så kan du læse kortet.
Mod post 1 passerer du – på kortet – flere brune linier. De angiver en højdeforskel på 2½ meter –
ækvidistancen, kaldes det. Lidt videre frem ad vejen og du ser en lille bakketop med en rød pæl. Du
er allerede godt på vej.
Mod post 2. Det går stik nord 170 meter (kortets størrelsesforhold er 1:10.000, d.v.s. 1 cm på kortet
er 100 meter i terrænet) .
Mod post 3. Posten er på nordsiden af højen.
Mod post 4. Det er bare frem ad vejen ca. 230 meter (23 mm på kortet).
Mod post 5. Pas på at du kommer ad den rigtige vej til venstre (mod vest). Det er gjort let, da der
kun er ca. 60 meter til næste røde pæl.
Mod post 6. Følg vejen stik vest ca. 650 meter. Pælen står et par meter inde til venstre ved en
spang (= jordbro over en grøft, markeret med en kort sort streg).
Mod post 7. ca. 100 m videre mod vest og så ca. 250 m mod sydøst (nedad på kortet). Her står
pælen ved en bevoksningsgrænse, dvs. hvor to slags bevoksninger mødes.
Mod post 8. Følg bevoksningsgrænsen ca. 200 m frem til en sti.
Mod post 9. Pas på. Her skal du først mod syd til skovvejen, så lidt til højre (mod vest) til et
digehjørne.
Mod post 10 (også post2). lidt tilbage og så ad stien til den kendte post 2.
Mod post 11 (post 1). Bare stik syd og derefter tilbage til start, som også er Målet.
God tur.
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