Hvad er forbudt ?
Der er kommet opdaterede retningslinier = normer for korttegning af orienteringskort. Langt
det meste er heldigvis uforandret, så - bare rolig - du kan godt finde ud af det.
Der er flere slags orienteringskort: Til fodorientering (skovløb), mountainbikeorientering,
skiorientering, sprintorientering, og normerne for de forskellige korttyper er ikke helt ens.
I OK Melfar bruger vi mest skove og byområder = sprint , og derfor nøjes jeg her med at
vise, hvad der er forbudte områder eller passager på de to slags kort.
I byer er der oftest mange små private områder, som skal undgås, så der er faktisk flere
sprintsignaturer, der betyder forbudt færdsel, end der er skovsignaturer, der siger forbudt.
Først skov: Alt vådt med sort streg omkring (hav, søer, moser, åer) er forbudt af
sikkerhedsgrunde. Det samme er skrænter tegnet med sort,
også af sikkerhedsgrunde. Den olivengrønne farve betyder
forbudt, sædvanligvis fordi der er haver, og sort lodret
skravering skal man også holde sig ude af. Det kan være
indhegninger, men er ofte skovparceller, hvor ejeren ikke
ønsker, at vi færdes. Altså 6 "forbudte" signaturer. Desuden
kan der være midlertidige forbud, og de er vist med
banelægningsfarven: områder (skravering), grænser til noget
(tyk streg) og ledelinier (krydser).
På sprintkort er der 10 "forbudte" signaturer: Som på skovkort er blåt med tyk sort streg
omkring farlig og forbudt. Den mørkeste af de tre
grønne farver er forbudt, både som klumper og som
streger (hække). De to lysere grønne farver må man
gerne passere. Tykke sorte streger med udvækster
signalerer forbudt: Stejle skrænter, mure, høje hegn
og en fælles signatur for alt langt og forbudt.
Bygninger må man normalt ikke komme i, og de
olivengrønne felter er private og forbudte. Desuden
kan der, som på skovkort, være nogle midlertidigt
forbudte ting. De er vist med banelægningsfarven.
En anden gang vil der komme noget mere om de nye signaturer, som I især vil opleve ved
sprintkonkurrencer.
Hvis nogen gerne vil studere kortnormerne nøjere, er I velkomne til at kontakte Gert
Pedersen (gertpstrib@gmail.com). Så får I dem elektronisk.

