
Juleslaget 2013  

Du har 60 minutter! Der er 25 fasteposter med Sportident enheder som hver giver 10 point. 

Stempler du alle posterne fra samme skib gives der en bonus på 5 point. 

Kommer du forsent tilbage straffes hvert påbegyndt minut med 5 point. 

Otte fjendtlige skibe har angrebet Boserup (De kan sejle på land). Din opgave er at angribe 

disse skibe ved at stemple deres SI-poster. Hvert skib består således af mellem 2-5 poster 

som ligger på linje. Skibene er mellem 80-550m lange. Vores efterretningsvæsen har 

heldigvis opsnappet skibenes sejlruter, som du dermed kan bruge til at finde frem til 

skibene med. Vores efterretningsvæsen har desuden en radar som er ved at scanne hele 

Boserup for skibene -> Resultaterne af denne radarscanning kan ses i startpunktet 30 

minutter efter starten. Alle skibe på nær skib 5 og 8 stævnede ud fra starttrekanten.  

Skib 1 (3poster): Sejlede i Nordøstlig retning, men fik motorstop efter få 

hundrede meter. Ligger til anker i samme retning som det sejlede. 

 

Skib 2 (3poster): Sejlede sammen med skib 1, men da skib 1 fik motorstop 

sejlede skib 2 stik nord indtil dens proppel ramte en punkthøj. Skibet ligger med 

retning mod Nord/nordøst. 

 

Skib 3 (3poster): Sejlede nordvest af stien fra start indtil det ramte en grøft som 

det sejlede knapt 70m øst af og retvendte sig mod Nordøst. 

 

Skib 4 (3poster): Sejlede af samme sti som skib 3, dog lidt længere og lagde 

anker ved 3 moser. 

 

Skib 5 (3poster): Stævnede ud fra parkeringspladsen ved efterskolen hvor det 

sejlede nordpå og lagde sig i henover 3 stikryds (øst-vest). 

 

Skib 6 (2poster): Sejlede op til det store gule område, gennem dette og videre 

nord på af en grøft. 

 

Skib 7 (3poster) : Fulgte skib 6, men i stedet for at forsætte nord af en grøft, så 

fulgte den et dige i nordøstlig retning. Her lagde det til med retning mod øst 

med stævnen pegende mod t-krydset ved det markhjørnet. 

 

Skib 8 (5 poster): Stævnede ud fra parkeringen ved skovly hvorfra det sejlede 

nordøst over marken og forsatte nordpå og lagde sig parrallelt med ”siv-

moserne” og bakken. 


