
 

 

Kart til bruk på vei opp til Finnerud. 

Klarer du å løse disse oppgavene og finne postene?  

NB; Du skal ikke klippe på disse postene. Dette er kun for å øve.  

FØR START 

a) Hvor på kartet er vi? 

b) Hvilken vei peker alltid den røde pila på kompasset? Er det noe som kan forstyrre 

kompassnåla? 

c) Når er dette kartet laget?  

d) Hva er målestokken på dette kartet og hva betyr det?  NB: Det er en liten linjal på kompasset. 

POST 1  (Veikryss) 

a) Finner du posten?  Orienter kartet for å gå riktig vei i veikrysset 

POST 2 (Bygning) 

a) Hvor mange bygninger er det her? 

b) Se nordover langs veien; der framme i svingen ser du et postkassestativ. Hvor langt tror du 

det er opp dit? Gjett før du skritter opp og/eller finn ut ved hjelp av målestokken på kartet! 

VIKTIG – VIKTIG – VIKTIG  

Nå har dere mulighet til å følge skogsbilveien helt opp til Finnerud. Det er den tryggeste og raskeste 

ruta, men kanskje ikke så spennende. Det er ingen flere poster på kartet langs skogsbilveien. 

Hvis dere velger å følge blåstien opp til Finnerud vil dere finne post 3, 4, og 5  langs stien.  Merk at 

deler av stien går på oversiden av et høyt stup. Vær svært forsiktig her. Særlig i området rundt post 3 

POST 3 (Liten kolle) 

POST 4 (Stein/Stikryss) 

a) Hvordan er steiner markert i kartet?  

b) Hvilken farge er alt som er hardt på et kart? 

Mellom post 4 og 5 går dere over en bekk.  

a) Hvordan er bekk tegnet på kartet og hvilken farge? 

b) Kan dere lage en huskeregel for blå og svarte karttegn? 

POST 5 (Stein/stikryss) 

a) Herfra til Finnerud er et 8,5 cm på kartet (luftlinje). Hvor langt blir det i virkeligheten 

(luftlinje)?  

Følg den blåmerkede stien og skilt opp til Finnerud.  Herfra er det ingen flere poster. 

 God tur den siste biten.  

 


