
 

Kompasgang. 

Startstedet er ved Naturskolen i Raadvad. Herfra følger du kortet, som du skal udprinte, til startstedet for selve 

kompasorienteringen, som er markeret i terrænet med en rød pæl med nummer 10, der herefter omtales som start 

(10). Du skal selv medbringe et kompas. Bemærk at enkelte kompasser har 400
0 

i stedet for 360
0
, så dividerer du bare 

tallene med 9 og ganger med 10, og så er det præcis de samme kurser. 

Indstil kompasset på det angivne gradtal, d.v.s. du drejer det bevægelige kompashus, så gradtallet står ud for den 

faste pil i kompassets plastikbund. Når det er præcist indstillet, skal du sørge for, at nordpilen (den røde bevægelige 

pil) ligger præcist i kompashuset: Den bevægelige pil skal være ud for kompashusets faste N, sommetider bare angivet 

med en rød streg. Nu må du ikke dreje mere på det bevægelige kompashus, men vend dig, så den bevægelige pil 

flugter med kompashusets nord. Når det er tilfældet, skal du gå i retning af kompasbundens fast pil, mens du hele 

tiden sørger for, at den bevægelige nordpil er ud for kompashusets nord. Hold kompasset borte fra alle magnetiske 

metalgenstande, de påvirker kompasnålen. 

Sigt så ud i terrænet i den faste pils retning. Find et markant træ eller terrængenstand længst muligt fremme. Gå 

derefter hen det valgte punkt, idet du tæller skridt. Herfra gentager du så øvelsen, indtil du har nået punktet, som er 

markeret med en rød pæl. Sæt en ring på kortet, hvor posten er. Så kan du bagefter lave dine egne kompasgange frit 

mellem posterne. Der er numre og kodebogstaver på alle pæle i terrænet. 

Det lyder forfærdeligt svært, men prøv det et par gange, og du vil ikke have problemer overhovedet, hvis du er 

nøjagtig. De første 2 poster er kun 80 m borte, så du kan ikke ramme meget ved siden af. 

Hvordan klarer du afstandene? Tag et målebånd og tjek din skridtlængde ved gang og løb. Er din skridtlængde 50 cm, 

skal du tage 200 skridt på 100 m, altså divider skridtlængden op i 100, så ved du nogenlunde, hvor langt du er 

kommet. Husk i terræn nedsættes skridtlængden alt efter fremkommeligheden. Men hold styr på afstanden, ellers 

kan du let komme på en ekstra skovtur.  

God tur. Søllerød Orienteringsklub. 

 

Start (1o) (grøfteknæk) Til post 11 (grøfteknæk) 99
0
 80 meter 

Start (10) (grøfteknæk) Til post 12 (grøfteende) 167
0
 80 meter 

Start (10) (grøfteknæk) Til post 3 (høj - nordside) 252
0
 230 meter 

Start (10) (grøfteknæk) Til post 13 (bevoksningshjørne) 284
0
 325 meter 

Start (10) (grøfteknæk) Til post 14 (spang - jordbro) 36
0
 150 meter 

Og tilbage til start (10):    

Post 11 Til start (10) 279
0
 80 meter 

Post 12 Til start (10) 347
0
 80 meter 

Post 3 Til start (10) 72
0
 230 meter 

Post 13 Til start (10) 104
0
 325 meter 

Post 14 Til start (10) 216
0
 150 meter 

Og så en rundtur:    

Start 10 Til post 11  99
0
 80 meter 

Post 11 Til post 12 219
0
 75 meter 

Post 12 Til post 3 273
0
 225 meter 

Post 3 Til post 13 322
0
 180 meter 

Post 13  Til post 14 84
0
 400 meter 

Post 14  Til post 11 182
0
 130 meter 

Post 11 Til start (10) 279
0
 80 meter 

 


