
Til Gamemaster

Husk at skrive sluttidspunkt på sedlerne til holdene…



Til holdene



Svarkort til GameMASTER
postnr. kode post nr. Kode

1 XKT 26 ULE
2 CKY 27 XGF
3 DFF 28 KQJ
4 WMG 29 OFD
5 WAJ 30 EYI
6 FXR 31 GGV
7 LJD 32 UAV
8 YLE 33 KGS
9 WCX 34 JLZ

10 JAU 35 DUB
11 QSL 36 SRA
12 WWJ 37 GBK
13 NCB 38 WHZ
14 CFX 39 LXM
15 SUB 40 VDF
16 SAV 41 JUR
17 LBU 42 LHW
18 PQZ 43 UYL
19 DGR 44 WWQ
20 YUS 45 IAR
21 ERV 46 GYG
22 WAI 47 XKY
23 AKY 48 VYY
24 QVK 49 LMJ
25 AFG 50 WGF

GameMASTER
eyes only



Svarkort til holdene

Holdnummer: ________

Postnr. Kode Postnr. Kode Postnr. Kode Postnr. Kode
1 14 27 40
2 15 28 41
3 16 29 42
4 17 30 43
5 18 31 44
6 19 32 45
7 20 33 46
8 21 34 47
9 22 35 48
10 23 36 49
11 24 37 50
12 25 38
13 26 39



Intro

Start med at læse HELE denne aktivitetsbeskrivelse og vejledning
GRUNDIGT!!! Læs særligt grundigt afsnittet ”Ordforklaring og gode råd”.
Det er vigtigt for at sikre, at I ikke farer vild. Alene på FDFs arealer er der 222
tønder land – det svarer cirka til 222 foldboldbaner.

Aktivitet
 Aktiviteten går ud på, at I ved hjælp af GPS’en skal ud og finde et antal

poster. I bestemmer selv rækkefølgen.
 Ved hver post er der på stolpen en unik 3 cifret bogstavkode. Denne

kode skal I notere på det udleverede stykke papir. Eller alternativt
fotograferes med kamera eller kameramobil.

 Det hold, som finder flest poster indenfor tidsfristen vinder.

 Alle poster hedder i GPS’en ”FPS efterfulgt af et nummer”
 Det gælder om at finde posterne, notere koden og være tilbage ved start

hurtigst muligt.
 Når I skal tilbage til start skal i vælge det waypoint, som hedder

”Limbjerg”

 I skal SENEST være tilbage ved startstedet _______.
 Begynd at gå tilbage mod startstedet cirka 15 minutter før aktiviteten

slutter.

Alle hold medbringer:
 Svarpapir eller kamera eller kameramobil.

Vejledning til brug af GPS (model Garmin 60)

Hvis du allerede har brugt en GPS før: Hop til punkt 3
Hvis du ALDRIG har brugt en GPS før: Rolig – den bider ikke 
1. Når du bruger en GPS skal du holde den inde i hånden som en

mobiltelefon, så man kan se på displayet. Antennen skal pege væk fra
kroppen.

2. Tænd GPS’en ved at holde den lille knap i toppen nede i kort tid.
3. Vent et øjeblik, mens GPS’en finder og fastlåser de satellitter, den

bruger til at navigere efter. Øverst i displayet står der „Fastlåser
satellit.“ Når satellitterne er fastlåst vil der øverst i displayet stå hvilken
position man befinder sig på. Eks. „Position 32 V 0541298“
Hvis GPS’en ikke finder nogle satellitter, kan det være fordi du er for
tæt på en bygning eller i for tæt skov. Prøv igen et andet sted.

4. Der er allerede lagt mange punkter ind som „waypoints“ i GPS’en.
5. Tryk på knappen „Find“
6. Der kommer en menu op. Du flytter mellem valgmulighederne ved at

bruge pileknappen.
7. Man skal vælge muligheden „Waypoint“. Det gør du ved at markere

ikonet (bevæg markøren hen til det med piletasterne) trykke på
knappen „Entr“ nederst til højre.

8. Vælg fra listen ét af de mange waypoints. Det gør man ved at trykke
„Entr“.
 Hvis du i bunden af skærmen har noget tastaturlignende, kan du bruge dette til

at vælge dig hurtigt rundt i listen for fx at hoppe direkte ned til de waypoints
som starter med ”n”.

 Du kan få det tastaturlignende væk ved at trykke på ”quit”
Herefter trykkes ”Entr” til ”Go To” i bunden af skærmen.

9. Tryk på „Page-knappen“ fire gange så man kommer til menuen
„Kompas“. Pilen i bunden af displayet fortæller i hvilken retning
waypointet ligger. Samtidigt er der informationer øverst i displayet om
hvor langt der er til den, hvor hurtigt man går og hvor lang tid det cirka
vil tage at kommer derhen.

GOD TUR!
Ordforklaringer og illustration - se næste side>>>



Ordforklaring og gode råd:
 GPS

o Forkortelsen for „Global Position System“. Systemet benytter satellit til at
bestemme, hvilken position GPS’en befinder sig på.

 Waypoint:
o Pejlemærke – et punkt i terrænet, som man på forhånd har lagt ind i GPS’en.

 Præcision – eller mangel på samme
o Slettens GPS’ere er præcise med +/- 7-10 meter.
o Det vil sige, at du kan lave en cirkel rundt om dig selv med en radius på 7-10

meter – så upræcis er GPS’en.
 Navigation

o GPS’en kan vise en retning i lige linje til waypointet – den laver ikke turn-by-
turn navigation.

o GPS’en kan IKKE vise en pålidelig navigationsretning, når du står stille.
o Gå altid ligeud i stræk på 10-20 meter før du drejer, så du ikke kommer til at gå

i zig-zag.
o Du kan med stor fordel gå den retning som pilen ”for det meste viser” eller

sagt på en anden måde den retning som ”pilen i gennemsnit peger mest på”.
o Hold altid GPS’en på samme måde

 i den ene hånd - foran kroppen
 med antennen pegende skråt opad væk fra dig selv

 Indstillinger:
o Husk at aflevere GPS’en med Slettens standardindstillinger. Se næste side.

Slettens GPS’ere er grå –
men knapperne er de
samme som på denne
gule model:

HUSK – vedr. batterier
 At det er FDF Friluftscenter Slettens batterier.
 At de er genopladelige.
 At batterierne KUN må bruges til natur-basernes GPS’ere.
 At lade alle batterierne op inden du afleverer kassen med GPS’ere.

HUSK – i forbindelse med brug af GPS’erne
 Hvis du ændrer på indstillingerne under menupunktet ”Opsætning”

SKAL du, af hensyn til den næste bruger, sætte indstillingerne tilbage
til ”Slettens standardindstillinger”, som du kan se nedenfor.

 Slettens standardindstillinger:
o Under ”System”

 GPS – Normal
 WAAS – Tilkoble
 Batteri type – NiMH
 Tekst sprog – Dansk
 Ekstern strøm afbrudt – Sluk

o Under ”Enheder”
 Positions format – UTM UPS
 Kort Datum – WGS 84
 Distance/fart – Metrisk
 Højde/vertikal fart – Meter (m/sec)
 Dybde – Meter
 Temperatur - Celcius


