Kort & Kompas
TERRÆN - PEJLING
(Find hvor du er på kortet ud fra to kendte punkter)
1. Find to pejlepunkter i terrænet, som du kan finde
på kortet.
2. Find gradantallet på punkterne (Se forrige side)
3. Tegn retningerne let ind på kortet fra begge
pejlepunkter. Dér hvor linierne krydser, står du/I.
4. Pejl evt. en genstand til.

Kort & Kompas
KOMPASSET

TIP! Nøjagtigheden er størst, hvis der er ca. 90º
mellem punkterne.

KORTET
Linier Nord/Syd
Linier Vest/Øst

- Meridianer/Længdegrader
- Breddegrader

Udgangspunkt
- Stedet, du skal fra
Slutpunkt(marchret.)- Stedet, du skal til
2 cm. kort/1:50.000 - 2 cm = 1km
4 cm. kort/1:25.000 - 4 cm = 1km
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KORT - LÆG KOMPASRETNING IND
1. Indstil gradantallet
2. Placer kompaslinealen langs udgangspunktet.
3. Drej kompasset, så hjælpelinier og meridianer
flugter.
4. Kontroller...
at den faste nordpil peger mod nord på kortet.
at linealen stadig ligger på udgangspunktet.
5. Tegn streg i marchpils retning
(6. Evt. orienter kortet ved at få kompasnålen til at
passe med den faste nordpil ved at dreje kortet)

KORT - UDTAGE KOMPASRETNING
1. Placer kompaslinealen så den flugter
udgangspunkt og slutpunkt med marchpilen i
marchretningen.
2. Drej kompashuset, så hjælpelinierne og
medianerne flugter.
3. Kontroller...
at den faste nordpil peger mod nord på
kortet.
4. Aflæs gradantallet

TERRÆN - AT UDSTIKKE EN KOMPASRETNING
1. Indstil gradantallet
2. Drej dig selv til at kompasnålen passer med den
faste nordpil
3. Kontroller...
at kompasset ligger vandret.
at kompasnålen retter sig ind. Bank evt på huset.
4. Marchpilen peger nu i den rigtige retning.

TERRÆN - AT FINDE GRADANTALLET
1. Sigt med kompasset lineal eller marchpil mod
slutpunkt. (Fast punkt: f.eks. kirke, mølle, osv.)
2. Indstil kompashuset, så kompasnålen passer
med den faste nordpil.
3. Kontroller...Kontroller...
at kompasset ligger vandret.
at kompasnålen retter sig ind. Bank evt på
huset.
4. Aflæs gradantallet.

HAR GRADANTAL - LØBER

HAR RETNING - PLANLÆGGER
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