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Vejvalg fra sprint i Bergen  
Landsholdsløber Andreas Boesen guider igennem sit sprintløb i Bergens 
kringlede gader.

Klub i fokus 
OK Vendelboerne fortæller, hvad banelæggerteams går ud på.

Korttegning med eskorte 
Læs om tilblivelsen af kortet over Københavns centrum, der skal bruges til 
sprintfinalen ved WMOC.

Instagram #danskorientering  
De bedste orienteringsoplevelser delt på Instagram. 

Vilje til sejr  
I år er 25 års jubilæum for Allan Mogensens VM-guld i 1993. Stort tilbageblik 
på triumfen og landsholdet i 90’erne.

Voxpop  
Hvilke orienteringsløb skal du løbe i sommerferien?

O-raklet 
Hvordan bruger min klub bedst Facebook?

Lirens Liv
Din faste kilde til berygtede træningsmetoder i det danske orienteringsmiljø 
og guide om, hvordan du gebærder dig på landets stævnepladser!

Dagbog fra en stævneleder 
Stævneleder ved DM Ultralang, Camilla Bergmann, giver indblik i 
en stævneleders opgaver.

Ét landshold specialiseret i to  
Antallet af landstrænere er fordoblet. Hør om landsholdets nye mulighe-
der.

Nyt fra forbundet  
Kortudvalget uddyber ændringerne i den nye kortnorm.

Uden frivillige  
ingen mesterskaber

3986 var tilmeldt sommerens WMOC 
ved Orienterings deadline i midten af maj 
– det tal har sikkert for længst passeret 
4000, når disse linjer læses. Fire nord-
sjællandske klubber, OK Øst Birkerød, 
Søllerød OK, Farum OK og Tisvilde Hegn 
OK, står klar til at løfte opgaven, med 
hvad der tegner til at blive til det største 
o-stævne på dansk grund nogensinde.

Med så stort et stævne er udfordringer 
uundgåelige, men med hårdtarbejdende 
frivillige er det muligt at komme i mål. For 
eksempel kan fremhæves udfordringerne 
ved korttegning af centrum af landets 
hovedstad, som du kan læse mere om på 
side 12.

WMOC er starten på en periode på to 
år, hvor der vil være massiv international 
fokus på Danmark. Næste år kommer hele 
to store stævner til landet, når først OK 
Pan og Silkeborg OK arrangerer Junior-
VM. Et par uger senere er det så Viborg 
OK, der står for det første VM i MTBO på 
dansk grund.

I 2020 afsluttes rækken af internationale 
mesterskaber med et brag, når klubberne 
i Trekantområdet arrangerer den første 
udgave af VM udelukkende med sprintdi-
cipliner.

Disse fire stævner har det til fælles, at der 
allerede nu er lagt utallige frivillige timer 
i at løfte opgaven. En stor anerkendelse 
skal tilfalde alle de frivillige, der er med til, 
at Danmark kan være vært for så mange 
arrangementer i verdensklasse. Og så er 
det vigtigt at huske, som stævneleder til 
VM i 2020 Susanne Højholt pointerer på 
side 28: ”Vigtigst af alt – vi skal sørge for 
at have det sjovt, samtidig med at vi plan-
lægger, arbejder og arrangerer.”

Henrik Rindom Knudsen,  
redaktør på Orientering
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Vejvalg fra Påskeløbene
Til jagtstarten startede Sandra Simonsen ud som 6’er, men overraskede 
med et super løb.

To år til VM i Danmark 
Status på forberedelserne til VM i 2020.

Flot start for O-track 
Bliv klogere på, hvad du kan bruge O-track til, og hvordan du kommer 
i gang.

Pletskud fra WMOC?
Orientering vil gerne samle nogle af de bedste minder fra  
WMOC på dansk grund. Har du taget et billede under somme-
rens mesterskab? Så send dit pletskud til orientering@do-f.dk  
med en kort beskrivelse af, hvad man ser på billedet, og så er det måske 
dit billede, der kommer i næste nummer!

Find vej i en borgruin
Den bornholmske borgruin Hammershus vil få sin debut som o-løbsterræn, når Höst-
Open arrangeres  26. til 28. oktober. I 2014 var man i nærheden, da Höst-Open fandt 
sted i Slotslyngen med udsigt fra mål til Hammershus. Siden er kortet blevet udvidet, 
så banerne nu kan gå omkring den gamle middelalderborg.

Hammershus er klar til at blive indtaget af o-løbere.  
Foto: Miriam Asvarisch
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NOTER NOTER

”Ulven er ikke farlig for mennesker, for den er sky 
og langt mere bange for os, end vi er for den. 
Delkonklusionen må være, at orienteringsløbere 
ikke er i risikozonen for at blive ædt, men tværti-
mod har de måske en minimal chance for at se 
en rigtig ulv – på lang afstand!!!”

– Helge Søgaard i Rold Skov OK’s klubblad O-brevet

Nyt digitalt Orientering

Hvis du er en af dem, der læser Orientering på en skærm, har du 
måske allerede oplevet, at der er kommet flere muligheder i den 
digitale udgave af bladet. Fremover vil man nemlig i den digitale 
udgave kunne se videoer, billedslides og trykke sig direkte videre 
på links. Det trykte blad fortsætter uændret for dem, der bedst 
kan lide at bladre i et fysisk magasin.

Dansk sejr til Tiomila

Desværre blandede ingen af de danske 
hold sig for alvor i topstriden ved årets 
svenske stafet Tiomila. Til gengæld 
spillede den tidligere danske verdens-
mester Emma Klingenberg en afgøren-
de rolle i Järla Orienterings sejr. Emma 
var en del af det vindende hold og løb 
på andenturen holdet hele 51 pladser 
frem.

Bedste danske hold blev OK Pan på 
både dame- og herresiden med en 
henholdsvis 58. og 36. plads.

7.156 medlemmer havde DOF 
per 1. januar. Det var 340 flere end året før.

Ballerup OK kåret som årets klub 2017

Under forårets repræsentantskabsmøde blev flere af de 
traditionsrige priser og hædersbeviser uddelt. Priserne gik til:

Årets Klub: Ballerup OK
Årets Træner: Magnus Oscarsson, Søllerød OK
Årets Løber: Maja Alm, OK HTF
Organisatoren: Henrik Poulsen, FIF Hillerød Orientering
Silva-blokken: Dan Haagerup, Tisvilde Hegn OK
Årets MTBO-rytter: Rasmus Søgaard, Horsens OKFormand Lars Hanghøj Petersen modtog på vegne af Ballerup OK 

prisen som årets klub, uddelt af Kjeld Arildsen.

Rekord antal delta-
gere til MTBO Camp
MTBO Camp er et årligt tilløbsstykke 
for både verdenseliten og motioni-
ster indenfor MTBO. I år var mere en 
300 ryttere samlet i Nordsjælland 
til 5 dage med både tekniske træ-
ninger og intense konkurrencer. På 
forsøgsbasis var arrangeret en særlig 
overnatningsmulighed for junior- og 
ungdomsrytterne, hvilket bar frugt 
med 44 unge ryttere fra blandt 
andet Danmark, Frankrig, Tjekkiet og 
Østrig.

Knap 3000 fandt vej til Find vej Dagen
Med over 40 begivenheder og næsten 3000 deltagere var Find vej Dagen tilbage til tidligere års tal, efter at 

vejret ramte dagen hårdt i 2017.

Et nyt projekt på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm på Midtsjælland, startet op af Tom Peter Neesgaard fra 
FSK og i samarbejde med Amager Orienteringsklub, havde over 300 besøgende. Det samme gjaldt for OK 

Melfars arrangement, hvor der i år var et samarbejdede med Lillebælt Halvmaraton.

Startfeltet til den ultralange distance ved MTBO Camp.
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Det er koldt og vådt den 12. oktober 
1993 i Harriman State Park syd for 
det navnkundige militærakademi, 

West Point, en times kørsel nord for 
New York. Men det tænker de tilstede-
værende danskere ikke på. For den sidst 
startende på langdistancen ved VM i 
orienteringsløb er meldt med bedste tid. 
Og han er dansk. Her i 2018 er det 25 år 
siden Allan Mogensen spurtede i mål og 
sikrede Danmark det første verdensme-
sterskab for herrer i orienteringsløb.

Allan fortæller om VM-løbet: ”Dengang 
var der kun VM hvert andet år, og jeg 
havde i flere år haft fokus på netop dette 
ene løb. Det var et teknisk udfordrende 
terræn, hvor der ikke fandtes noget 
o-kort i forvejen. Jeg havde lidt det 
prædikat, at jeg klarede mig bedst i 
fysisk krævende terræner, så det var 
særlig motiverende at kunne vise, at jeg 
kunne vinde i et terræn med så teknisk 
vanskelig orientering.”

Allan havde allerede i 1992 i DR Sporten 
fortalt, at han satsede på at vinde netop 
VM i 1993 og om de forventninger, som 
han derved skabte over for sig selv og 
andre, fortæller han: ”Jeg var egentlig 
ikke nervøs. Når jeg havde succes med at 
motivere mig selv og levere en fokuseret 
forberedelse, så var jeg sikker på, at jeg 
nok skulle præstere. Og vi havde haft ad-
skillige lange træningslejre på Sørlandet i 
Norge, hvor terrænet mindede en del om 
det amerikanske. Så også på det punkt 
følte jeg mig godt forberedt.”

Et usædvanligt talent
Triumfen ved West Point var ingen 
tilfældighed. Som junior var Allan et 
usædvanligt talent, der blev udviklet på 
utallige ture med sin far Børge i ind- og 
udland, og han vandt blandt andet i 1987 

stafetten i det, der senere blev til Junior 
VM, sammen med Thomas H. Nielsen 
og Flemming Jørgensen. Som førsteårs-
senior vandt han i 1988 en World Cup 

afdeling, og Allan blev tillige nordisk 
seniormester på Fanø i 1990. Han blev 
skadet i 1991, men en lang periode med 
løb i vand og styrketræning gav ham 
rum til at reflektere over karrieren indtil 
da, og det var en langt mere fokuseret 
Allan, som tog færre chancer og løb 
mere sikkert, der kom tilbage og leve-
rede fremragende resultater i 1992. 

Han vandt O-ringen og præsterede et 
imponerende efterår med fire top-3 
placeringer til to World Cup løb og to løb 
ved de nordiske mesterskaber. Det blev 
til en samlet 4. plads i World Cuppen det 
år. 

Men tilbage ved VM i USA i 1993 havde 
Allan skuffet fælt ved ikke at kvalificere 

sig til finalen på den korte distance tre 
dage før guldløbet. "Jeg havde håbet på 
medaljer på begge distancer, men jeg 
bommede tre minutter på post 1 i kvalifi-
kationsløbet, og så var det kørt, selvom 
jeg løb godt resten af banen. Det var en 
kæmpe skuffelse. Jeg var simpelthen 
for ukoncentreret," fortæller Allan. ”Men 
fordi hele mit forarbejde havde været fo-
kuseret på den lange distance, så var det 
faktisk ikke så svært at ryste skuffelsen 
væk i forberedelsen til den.”

 
Landstræner i 1993, finske Olli-Pekka 
Kärkkainen – kaldet O-P – var med ved 
startområdet og husker tydeligt den 
sidste tid før starten: ”Jeg behøvede ikke 
sige meget. Allan var rolig og havde fuldt 
fokus. Et minut før start holder jeg Allan 
på skuldrene og ser ham dybt i øjnene: 
"Så er det nu, Allan.” Han smiler: ”Jeg er 
klar.” Et halvt minut før start siger Allan: 
”O-P, du er vel klar på arenaen med Dan-
nebrog?” Jeg nikker og siger intet.”

Terrænet i USA var som det fremgår 
af kortudsnittet usædvanligt teknisk 
krævende og meget lig nordisk terræn. 
"Jeg valgte at løbe forsigtigt og stop-
pede op i næsten 5-10 sekunder før hver 
post for ikke at begå fejl i finorienterin-
gen det sidste stykke ind til posten. Det 
var åbenbart lige, hvad der skulle til," 
fortalte Allan efterfølgende til de danske 
medier.  

Tiden i IFK Södertälje
Allan var godt forberedt på nordisklig-
nende terræn, da han allerede i som-
meren 1987, 19 år gammel, flyttede til 
Södertälje sydvest for Stockholm, hvor 
han var en del af den lokale klub IFK’s 
ambitiøse stafetsatsning. I årene 1990, 
1993 og 1996 viste klubben ham den tillid 
at lade ham løbe klubbens sidste tur ved 
Tiomila, og i 1993 og 1996 løb han som 

den foreløbig eneste danske herreløber 
gennem tiderne sit hold til sejr i den 
ikoniske stafet.

”Vi havde et helt særligt træningsmiljø i 
Södertälje i de år,” fortæller Allan. ”Der 
var mange landsholdsløbere, som træ-
nede sammen, hvilket ikke var sædvan-
ligt på den tid. Der var rigtigt mange kort 
i området, og i perioder var dagligdagen 
helt bygget op om træningen. Det var en 
meget udviklende periode.”

Men det sidste år frem mod VM i 1993 
blev alt andet end normalt. I november 
1992 holdt Allan 25 års fødselsdag, og til 
fødselsdagen faldt vennen – den svenske 
landsholdsløber Melker Karlsson – død 
om. Ud over sorgen blev hverdagen 
vanskelig – klubben fungerede ikke, alle 
var usikre på, om dødsfaldet skyldtes 
flåter eller andre sygdomme knyttet til 
skoven, og de svenske landsholdsløbere 
fik trænings- og konkurrenceforbud. 

”O-P var en helt uvurderlig støtte i det 
år,” fortæller Allan. ”Vi klikkede godt 
sammen og talte i telefon flere gange 
om ugen om træning, om situationen, 
om drømmene om VM. Jeg tror, det var 
afgørende for, at jeg kunne finde en vej 
videre fra den tragiske hændelse, så jeg 
kunne finde motivationen og træne 100 
procent.”

Fløjtebakken
Lige så vigtigt som årene i Södertälje var 
de øvrige træningsmiljøer, som Allan var 
en del af gennem årene. I 1989 flyttede 
Allan hjem og boede sammen med andre 
ambitiøse o-løbere på Nybrogård Kol-
legiet ved Lyngby nord for København, 
mens han studerede på DTU. 

Dengang var det ikke almindeligt at 
træne med pandelampe, men med Allan 
og Thomas H. Nielsen som initiativtagere 
blev der konstant sat nye standarder 
for, hvor hårdt man kunne træne på de 
benhårde pandelampe-træningsture i 
bakkerne omkring Furesøen. 

Det var i de år, "fløjtebakken" fik sit navn 
- man skulle løbe hele vejen op ad den 
stejle bakke, samtidig med at man fløj-
tede. I træningsfællesskabet indgik også 
Thomas Jensen, Pablo Jensen, Jakob og 
Rasmus Ødum, Bo og Lars Simonsen og 
en lang række andre ambitiøst trænende 
løbere.

De bidrog alle til, at det i de år var over-
ordentligt prestigefyldt at løbe sig i top 
10 ved et dansk mesterskab. Senere kom 
også Carsten Jørgensen til, og det lyk-
kedes at holde det unikke træningsmiljø 

velfungerende helt til den anden side 
af årtusindskiftet. Fra 1991 boede Allan 
i længere perioder atter i Södertälje og 
siden i Oslo, men var i 1995-1997 igen en 
del af miljøet på Nybrogaard.
 

De fantastiske tre
Det var med udgangspunkt i dette 
træningsmiljø, at Allan startede sit 
legendariske landsholdssamarbejde med 
Carsten Jørgensen og Chris Terkelsen, 
hvor også Flemming Jørgensen med sine 
to individuelle top 10-placeringer ved VM 
og Thomas H. Nielsen blev væsentlige 
deltagere. Det var sammen med Chris og 
Carsten, at Allan i 1997 vandt verdens-
mesterskabet i stafet i Norge. Der var 
fire løbere på et stafethold dengang - 
den fjerde var Torben Skovlyst, der også 
leverede fornemme individuelle VM-
resultater i midt-90’erne.
 
Et særkende ved Allan, Chris og Carsten 
var, hvordan de supplerede hinanden. 
Carsten var løbetalentet, Chris tekni-
keren, og Allan havde den helt særlige 
mentale styrke, der gjorde ham til en 
naturlig sidstetursløber. Allan VILLE 
simpelthen vinde. Sammen brugte 
de uendelige mængder af timer på at 
diskutere detaljer i vejvalg, træning og 
konkurrence.

 
”Vi fungerede godt sammen og havde 
stor respekt og ydmyghed over for hin-
anden,” husker Allan. ”Og vi glædede os 
over hinandens resultater. Det var en stor 
oplevelse for mig, da Chris vandt World 
Cuppen samlet i 1998. Vi havde et rigtigt 
godt kammeratskab, og det var sjovt at 
være på tur med landsholdet.”

Allan holdt ikke sine ambitioner hemmelige. I 
1992 fortalte han DR Sporten om forventnin-
gerne om VM-guld året efter.

VILJE TIL SEJR
I 2018 er det 25 år siden, Allan Mogensen som den første danske herre blev verdens-
mester i orienteringsløb. ORIENTERING ser tilbage på triumfen og på det fantastiske 
danske herrelandshold i 1990-erne og starten af 00-erne.

TEKST: HELGE LANG PEDERSEN Kortudsnit fra langdistancen til VM i 1993. 
Det fuldt optrukne vejvalg er Allans.

Carsten Jørgensen og Allan Mogensen 
kunne begge glædes over Chris Terkelsens 
samlede World Cup sejr i 1998.
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Allan kom altid igen
Efter 1997 kom blandt andet sygdom og 
skader i vejen for flere VM-topplacerin-
ger. Men i 1999 vandt Allan Park World 
Tour – sprint cuppen, der dengang sam-
lede stort set hele verdenseliten, og i år 
2000 var Allan atter i storform og blev 
samlet nummer 3 i World Cuppen. 

Det til trods for store udfordringer med 
de kontaktlinser, han var begyndt at løbe 
med. I hele fem af World Cup-løbene fik 
Allan smadret en kontaktlinse undervejs 
i løbet. ”Hvis jeg bare kun havde haft 
uheld i tre af løbene,” sukkede Allan, 
”så havde totalsejren været inden for 
rækkevidde.” I 2004 leverede Allan et 
af karrierens karakteristiske comebacks, 
da han erobrede 14. pladsen på langdi-
stancen ved VM i Sverige. 17 år efter han 
debuterede ved VM med en 19. plads i 
1987 i Frankrig.

Gennem hele landsholdskarrieren var 
Allan kendetegnet ved at være en, der 
brød normerne. For hvor man skulle træ-
ne. Hvor man skulle bo. Hvor hårdt man 
skulle træne. Hvor tydeligt man formule-
rede drømmen om sejr. Hvor sikker man 
var på sig selv. I en periode, hvor dansk 
landsholdsorientering havde klart færre 
midler end i dag, viste Allan, hvor langt 
man kunne komme med dedikation, vilje 
og vedholdenhed. 

Denne artikels forfatter kan ikke frigøre 
sig fra tanken om, hvad det kunne være 
blevet til, hvis man dengang havde haft 
det VM-program, den landsholdsorga-
nisation og den opbakning fra TEAM 
Danmark, som vi har i dag. Det er kun 
et tankeeksperiment, men kan måske 
være en forsigtig påmindelse om, at 
de ressourcer, det succesfulde danske 
landshold har adgang til i dag, er udtryk 
for en lang udvikling og ikke noget, man 
kan tage for givet.

Garmin
Forerunner 35
Dette enkle og bruger-
venlige GPS løbeur måler 
distance, tempo, dine 
personlige rekorder og 
giver dig notifikationer 
fra din tilkoblede smart-
phone. Når du ikke løber, 
måler uret dit aktivitets-
niveau (skridt og puls).  
På med uret og afsted!

Kr. 1200,-

New Balance
Summit Unknown
Med denne trailsko er du klar til at erobre skoven.  
Den aggressive gummisål med knopper sørger for, at du 
altid har et godt greb – selv i vandmiljøer. Og forfoden  
er forsynet med ekstra beskyttelse mod skovens  
udfordringer.

Kr. 1000,-

»Garmin Forerunner 35 kan alt 
det, du skal bruge til O-track. 
Du kan tracke dit løb og derefter 
enkelt overføre dit track fra ur 
til O-track, så du kan gense dit 
vejvalg og sammenligne med 
andre«
udtaler Chris Terkelsen, der er 
medejer af TracTrac.

www.O-butikken.dk www.loberen.dk

Farum-Tisvilde realiserede dansk 
stafet-drøm
Efter ungdomsårene i Ballerup OK skif-
tede Allan til Farum OK midt i 1980-erne, 
samtidig med at klubbens daværende 
formand Lars V. Jørgensen lancerede en 
elitesatsning, der også tiltrak blandt an-
det Thomas H. Nielsen, Pablo Jensen og 
senere Chris Terkelsen. Det var på den 
tid kontroversielt, men blev siden inspira-
tion for andre danske klubber, der har 
haft elitesatsninger, hvor de har støttet 
deres løbere og samlet dem i stafethold.

Omkring årtusindeskiftet kulminerede 
denne satsning med realiseringen af 
drømmen om at skabe et dansk stafet-
hold, der skulle løbe med i toppen af de 
store stafetter Tiomila og Jukola. 

Farum-Tisvildes 10. plads ved Jukola i 
1999 og 9. plads i år 2000 med Allan på 
henholdsvis næstsidste og sidstetur er 
fortsat bedste danske klubresultat i den 
finske Jukola-stafet. Og da Allan løb 5. 

pladsen i Tiomila hjem i år 2000 for et 
rent dansk hold, gav det ligeledes genlyd 
ud over Danmarks grænser.
 
Takket være Allans vedholdenhed med 
at vende hjem og stille op ved danske 
mesterskaber, vandt Farum OK op 

gennem 90’erne og i starten af 00’erne 
et utal af medaljer ved DM-lang og 
DM-stafet. Og i 2008 var Allan tæt på 
de 41 år, da han vandt bronze i H21 ved 
DM-mellem.

Tiden efter elitekarrieren
Med elitekarrieren på en del års afstand 
ser Allan tilbage: ”Det gik alt for hurtigt. 
Men når jeg tænker tilbage, så var selve 
”rejsen” den største oplevelse. Alle 
forberedelserne, turene, alle de gode 
kammerater. Og så var det spændende 
at opleve forløbet, hvor man først ser 
op til de ældre stjerner og så ”pludselig” 
en dag, så er de hurtigste løbere meget 
yngre end en selv. Jeg kan godt komme 
i tanke om nogle højdepunkter og nogle 
nedture, men det er helheden, som jeg 
husker, og det har virkelig været det hele 
værd.”

Allan har i en længere årrække boet i 
Stockholm med sin kone Maria, der er 
tidligere svensk landsholdsløber, og 
deres tre børn, Smilla, Hannes og Hedda. 
Børnene er aktive o-løbere i Stock-
holmsklubben OK Ravinen, hvor Allan i 
de seneste 10 år har stået for klubbens 
tekniske tirsdagstræning og er leder i 
en af klubbens ungdomsgrupper. Han 
løber stadig stærkt, hvilket blandt andet 
blev demonstreret med to sølvmedaljer 
ved Veteran-VM (WMOC) i 2010 - begge 
gange efter den gamle landsholdskam-
merat Carsten Jørgensen. Allan har i de 
senere år kæmpet med knæskader, men 
fortæller, at det i år er gået bedre med 
træningen.
 
Til sommer er Allan tilmeldt på skovdi-
stancerne i den stenhårde klasse M50, 
når WMOC arrangeres i København og 
Nordsjælland med hans danske klub, 
Farum OK, som medarrangør. Vi krydser 
fingre for, at knæene holder, og at Allan 
kan føje endnu et sæt internationale 
medaljer til den imponerende række, han 
allerede har.

Blå bog
Navn: Allan Mogensen

Født: 2. november 1967

Klubber i Danmark: Ballerup OK, Farum OK

Klubber uden for Danmark: IFK Södertälje, Bækkelaget SK, OK Ravinen

VM-resultater: 2 guld – Lang i 1993 og Stafet i 1997

World Cup: Samlet nr. 3 i år 2000 og samlet nr. 4 i 1992

Park World Tour: Samlet vinder 1999

Danske mesterskaber i H 21: 13 guld, 31 medaljer

Bor: Stockholm, Sverige

Familie: Gift med Maria, børn: Smilla, 15, Hannes, 13 og Hedda, 6 år.

Uddannelse: Civilingeniør

Job: Projektudvikler i den danske miljøvirksomhed Combineering A/S

Allan bliver hyldet af klubkammeraterne Thomas 
Nielsen, Mads Ingvardsen og Oleksandr Mykhaylov 
efter Farum OK’s DM Stafet sejr i 1999.

Allan med sin VM-medalje omgivet af resten 
af landsholdet fra 1993.O-posten i efteråret 1993 havde selvfølgelig 

Allan på forsiden.
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gabsjonas DM Ultralang 2018. Det blev i 
dag til mit livs første individuelle DM me-
dalje    Guldmedaljen kom i hus efter 13km 
i Jægerspris Nordskov. En bane med nogle 
gode langstræk og masser af fart. #roadto-
eyoc #melfarstyle#esbenøøøøøøøøøøsterg
aardpedersenserskarpud #danskorientering

herbertkokholm Post #37, #danskoriente-
ring kom en smut i skoven og oplev foråret 
og den friske luft som en løbetur igen-
nem anemonerne kan give #forår #spring 
#gucr#145miles

earlgreydk #søllerødorienteringsklub#sølle
rødok #sut #ungdomstræning#hvorernord 
#danskorientering#orienteringsløb #orien-
teering

clmndtlvsn Årets første tirsdagstræning  
med Lilje. #oksorø #danskorientering #lilje-
ogclemen #brobyvesterskov

carolinegjotterup Sjældent har man set et 
billede beskrevet så godt med emoji’s;  
 
#danskorientering#EOC2018 #guforit 
#trimtex #guenergy #thebestgriponthepla-
net #vjsportshoes #løberen

soegaardcamilla What a past week 
it has been: bright warm sun, 25 de-
grees, new sharp tanlines on arms and 
legs, 25 h and 614 km in the saddle with 
11816 hm altogether in good company 
with these guys.#mtbolandsholdet 
#danskorientering#orienteering #feriendu-
ikkevilhjemfra @orifixnet @elitegear.dk  
@bingsbikestore

#DANSKORIENTERING
På Instagram deler O-Danmark sine orienteringsoplevelser. 
Her er et udpluk af dem. 

FAST. FASTER. SIAC!

It's time for you to enjoy 
and experience the 
contactless timing with the 
SPORTident ActiveCard, 
tthe new way to be faster. 
The SIAC is fully backwards 
compatible with the 
SPORTident classic system.  

WE ARE PROUD
SPONSOR OF THE DANISH NATIONAL TEAM

www.sportident.com
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Jeg har tegnet sprintkort – om ikke lige 
så længe, som jeg kan huske, men lige så 
længe, der har eksisteret sprintkort. Og 
det er altid med en vis nervøsitet, jeg ser 
mit kort blive brugt til en stor konkurren-
ce, for tegning af et sprintkort er "risky 
business". For det første skal det være 
fuldstændig korrekt, idet selv den mind-
ste fejl med hensyn til fremkommelighed 
kan have store konsekvenser for løberne. 
For det andet tegnes kortene som regel 
i områder, hvor der bor eller arbejder 
mange mennesker, og de har det med at 
ændre på terrænet uden varsel.

Så når der skal tegnes kort til sprintfi-
nalen i det største stævne på dansk jord 
– WMOC 2018 – og i centrum af landets 
suverænt største by – København – må 
jeg bare finde ud af, hvordan de tror, at 
man kan slippe godt fra det. Jeg tog en 
snak med den ansvarlige for korttegnin-

gen, Julian Hollingbery, om det.
"Den største udfordring har været til-
ladelser. Vi har haft et team på fire mand 
i gang i to år for at skaffe dem, og vi er 
faktisk ikke helt færdige endnu. Men vi 
har også været ambitiøse," fortæller han. 
"Der har i flere år været byorienterings-
løb i Københavns centrum, så at holde 
orienteringsløb her er ikke helt ukendt. 

Men vi har lagt os ekstra i selen for at 
komme steder, der normalt ikke er til-
gængelige for offentligheden. Og det har 
krævet et meget stort arbejde. Specielt 
statslige institutioner og kommunale 
myndigheder er svære at snakke med," 
siger Julian.

Strøget og cykeltrafik
Jeg har selv løbet et byorienteringsløb i 
København. Dengang kan jeg huske, at 
banelæggeren havde gjort sig umage 

med at lægge banerne, så man ikke blev 
fristet til vejvalg på Strøget. For at undgå 
de mange mennesker dér.

"Vi har gjort noget lignende," forklarer 
Julian. "Vi kan jo af gode grunde ikke 
lukke centrum af for trafik, men vi und-
går Strøget og andre forretningsgader. I 
stedet er banerne lagt lidt afsides og på 
gader og områder, der ikke er voldsomt 
trafikerede. Desuden ligger sprintfinalen 
på en søndag."

"Selv om vi ikke lukker veje for biltra-
fik, så har vi nogle enkelte passager af 
trafikerede veje. Og så forsøger vi at få 
lov til at lukke et sted for cykeltrafik. Det 
er måske første sprintløb, at man anser 
cykeltrafikken som den største hindring," 
funderer han.

Christiansborg Slotsplads var i starten 

Bornholm Höst-Open 
 

BY, KLIPPER, HEDE, STRAND OG SKOV 
Få det hele på 3 dage 

26.-28. oktober 2018 

Svaneke, Blykobbe/Hasle Lystskov 
& Slotslyngen 

26/10: Mulighed for sprint i Svaneke 
            v/PI København 
 
27/10: Etape 1 i Blykobbe/Hasle Lystskov 
 
28/10: Etape 2 i Slotslyngen 

www.host-open.dk 
www.facebook.com/bornholmhostopen 

udpeget som stævneplads, og tilladel-
serne var sådan set på plads. Men det 
kunne alligevel ikke lade sig gøre, og 
der har også været andre ændringer af 
allerede givne tilladelser.

"Flytning af stævnepladsen er nok den 
største ændring, vi har været ude for, 
men den har heldigvis været i god tid, så 
det har ikke givet de store problemer. 

Det er værre med ændringer senere 
i forløbet," forklarer Julian. "En del af 
de tilladelser, vi har fået fra forskellige 
ministerier helt tilbage for to år siden, er 
de begyndt at bakke ud af og proble-
matisere. Begrundelsen er oftest 'øget 
terrorniveau', men også at man skulle 
have snakket med en anden styrelse i 
stedet, er vi blevet mødt med. Nogle 
områder har mange forskellige interes-
senter. For eksempel Thorvaldsens Plads, 
hvor det både er museum, ministerium 
og kommunen, der skal tages i ed. Dertil 
kommer, at Københavns volde for nylig 
har skiftet fredningsstatus, og det be-
tyder, at vi nu skal søge en anden slags 
tilladelse end den, vi allerede har. Så jeg 
kan godt forstå, at tilladelsesgruppen 
begynder at virke stresset."

Udenlandsk hjælp til korttegningen
Selve korttegningen har været i hænder-
ne på Gediminas Trimakas fra Litauen. At 
have en ikke-dansktalende østeuropæer 
til at gå rundt ved statslige institutioner 
og i baggårde i det indre København 
havde arrangørgruppen på forhånd 
forudset kunne være en kilde til uheldige 
episoder. De er dog undgået ved rettidig 
omhu.

"Vi havde sørget for at udstyre ham med 
skriftlige tilladelser til de offentlige om-
råder, men i de private baggårde kunne 
vi ikke forvente, at den gennemsnitlige 
beboer havde læst referatet fra det be-
styrelsesmøde i beboerforeningen, hvor 
de har givet tilladelsen. Så der måtte vi 
sørge for en eskorte af ham. Det er dog 
gået helt uden episoder af nogen art."

I en mail-kommentar fortæller Gedimi-

nas, at det er første gang, at han har op-
levet at have eskorte med rundt. "Når vi 
kom ind i de private baggårde, så gik jeg 
rundt og tegnede kort, mens eskorten – 
Kaj og Jens – forklarede for beboerne, 
hvem vi var, og hvad der foregik."

Også han ser arbejdet med tilladelser 
som den store udfordring – også på det 
helt lavpraktiske niveau: "Den store ud-
fordring for arrangørerne bliver at sikre, 
at alle porte er 
åbne under løbet!"

Han er glad for 
at få lov til at 
tegne WMOC-
kortet. "Der er 
store muligheder i 
gadenetværket og 
de mange histori-
ske bygninger. Det 
bliver en god ople-
velse for løberne," 
erklærer han med 
stor overbevis-
ning. "Det er altid 
sjovt at tegne kort 
i centrum af en 

by – specielt i en hovedstad. Men der er 
risici. For eksempel kan bygningsrenove-
ringer og vejomlægninger ske på ethvert 
tidspunkt. Kortet over København bliver 
1,5 km2, så der er mange muligheder for 
den slags ændringer."

Det sidste besøg af Gediminas er i slut-
ningen af maj, hvor kortet gennemgås 
sammen med kortkonsulenten.

WMOC-korttegning med eskorte
Trafikerede cykelstier, genstridige statslige institutioner og en ikke-dansktalende korttegner er 
blot nogle af de udfordringer, man møder, når man vil tegne kort over centrum af landets hoved-
stad. Læs om tilblivelsen af kortet til sprintfinalen ved WMOC 2018.
TEKST: KELL SØNNICHSEN

Den litauiske korttegner Gediminas Trimakas på arbejde.

Kortudsnit fra indre København, hvor sprintfinalen bliver afholdt.

Kortudsnit over området omkring Christiansborg Slotsplads, der 
oprindeligt var tiltænkt som stævneplads.
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79 klubber er medlem af DOF. 
I hvert nummer af Orientering 
har du mulighed for at blive lidt 
klogere på en af dem. Denne 
gang er turen kommet til OK 
Vendelboerne, der har haft suc-
ces med banelæggerteams.

Hvordan har klubben udviklet sig de seneste 
10 år?
Klubben har ambitioner om oprykning til 2. 
division – og var da også med et enkelt år. Det 
var i 2014, og vi var pavestolte. Det fik dog 
hurtigt en ende, da vi allerede i 2015 måtte bytte 
plads med vores venner i Mariager Fjord OK. 
De senere år har det været lige ved og næsten, 
men Mariager Fjord OK har alle år trukket det 
længste strå – om end forskellen har været 
meget lille.

Vi har nu en god skare af børn i 8-14 års alderen, 
og vi har store forventninger, når de om få år be-
gynder at gøre sig gældende i ungdomsklasserne.

Til Nordjysk 2-Dages, som vi arrangerer hvert an-
det år, stiller stort set alle klubbens medlemmer 
op, og varetager dygtigt de mange funktioner, 
som hører til et arrangement, der løber over 
tre dage med 900 starter til fortræning, næsten 
400 starter til natløb og 2.000 starter til både 
langdistance og mellemdistance. Klubben har 
mange meget erfarne medlemmer til at varetage 
funktionslederposterne, og arrangementet 
forløber problemfrit år efter år.

Hvad er jeres største udfordringer?
Klubben største udfordring er ressourcer til kort-
tegning. Nytegning og revision af vores mange 
kort er tidskrævende, og det er meget svært 
for medlemmerne at finde den fornødne tid til 
denne store opgave. Vi benytter professionel 

korttegning til de kort, som skal bruges til Nor-
djysk 2-Dages, mens klubbens egne korttegnere 
vedligeholder de mindre kort. Lidt nytegning af 
mindre kort bliver der dog også tid til.

Hvilke træningstilbud har I?
Klubben har 35 årlige træningsløb. I vinter-
halvåret på lørdage og søndage, og i sommer-
halvåret på torsdag. Træningsløbene er godt 
besøgt af vores egne medlemmer, samt fra 
vores naboklubber Aalborg OK og Rold Skov 
OK. Ofte finder også norske venner vej til vores 
træningsløb.

Hver tirsdag – stort set året rundt – er der 
træning for børn og unge med en fast skare på 
10-20 deltagende børn og forældre. Børne- og 
ungdomstræningen startede i 2016 i forlængelse 
af Find vej Dagen, og klubben har store forvent-
ninger til den fortsatte udvikling.

KLUB I FOKUS – OK Vendelboerne
Hvad har I gode erfaringer med, som I gerne 
vil dele med andre klubber?
Klubben havde i 2016 problemer med at finde 
banelæggere til træningsløbene, og flere løb 
måtte aflyses. Nogle lyse hoveder i bestyrelsen 
fandt på at etablere banelæggerteams, hvor 
hvert team består af mindst én erfaren banelæg-
ger plus 2-3 mindre erfarne/helt uerfarne.

Banelæggerteamene har været en stor succes. 
På planlægningsmøde i november 2017 var der 
nærmest auktionslignende tilstand, da teamene 
skulle besætte 35 udbudte træningsløb i 2018. 
Resultatet af mødet blev, at alle træningsløb i 
2018 var kalendersat med tilknyttede teams, 
allerede inden året var startet.

Tilbagemeldingerne fra banelæggerteamene er 
meget positive. Arbejdet med postudsætning og 
indsamling er blevet mindre for den enkelte, og 
det er tydeligt, at kompetencerne bliver styrket i 
alle teams. Oplæringselementet er også utroligt 
vigtigt i denne sammenhæng.

Vi føler os fremtidssikret inden for frivillighed-
sområdet.

Har klubben nogen traditioner?
Klubbens medlemmer holder af vores årlige 
Sct. Hans løb i Tversted, hvor der efter pointløb 
serveres noget godt kød fra grill. Juleløb i Tornby 
og Nytårsløb i Tolne er også velbesøgt. Hvert år 
har vi en flok med til Påskeløb, som er en rigtig 
klubtur. Og de seneste år har en mindre flok 
deltaget i Læsø 3-Dages, mens en anden mindre 
skare har kastet sig over Wild West.

Har klubben nogle fokuspunkter de næste par 
år?
Klubben har meget fokus på at bygge videre på 
den i øjeblikket positive rekruttering; vi har store 
forhåbninger til ungdomsarbejdet i forhold til 
fremtiden.  

Vi vil også fortsat arbejde videre med de 
muligheder, der ligger i teamstrukturen i de 
almindelige træningsløb, i forhold til oplæring og 
motivation af nye såvel som gamle medlemmer 
i klubben.

Vi ville derudover rigtigt gerne have nogle flere 
medlemmer til at være aktive korttegnere, men 
ser det p.t. som en noget svær opgave.

Sidste nummers klub i fokus, Søllerød OK, 
har stillet spørgsmålet: Hvad gør I for at 
inkludere nye i sporten, så det ikke kun er for 
dem, der er født ind i sporten?
Vi forsøger altid at tage godt imod nye medlem-
mer, men er opmærksomme på, at der nogle 
gange skal noget ekstra til. Der er teknisk træning 
hver tirsdag, i høj grad rettet mod børn og unge, 
men træningen er egnet til alle, der har behov 
for det. Vi er derudover ved at planlægge ekstra 
undervisning til nye medlemmer ud fra deres 
behov. Teknisk træning, tips og tricks. Dette skal 
selvfølgelig foregå i skoven – lige der hvor der er 
behov for det.

Hvis I skulle stille ét spørgsmål videre til en 
anden klub, hvad skulle det så være?
Mange løbere kommer og snuser til træningen 
og deltager i måske en halv sæson.  Hvad gør I 
for at fastholde de løbere, der allerede har vist 
seriøs interesse?

OK Vendelboerne

Navn: Hjørring Orienteringsklub - 
Vendelboerne

Antal medlemmer: 127 – heraf 23 
under 18 år

Stiftet i år: 1975

Formand: Kjeld Arildsen

Division: 3. division i Nordkredsen

Mest brugte træningskort: Tornby 
Plantage og Tversted Plantage

OK Vendelboerne arrangerer hvert andet år 
forårsklassikeren Nordjysk 2-Dages.  

I 2016 startede OK Vendelboerne børne- og ungdomstræning, 
som i snit oplever 10-20 deltagere.

Træningsløb i Ålbæk. Lisbet Nielsen indskriver erfarne Vendelboere, 
nybegyndere og gæster fra andre klubber.

TEKST: ANN DISSING OG KJELD ARILDSEN 
FOTO: KJELD ARILDSEN

18 hjælpere fra OK Vendelboerne stod i starten til Nordjysk 
2-Dages og sikrede, at alle kom godt fra start.
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VEJVALG 

I Bergens kringlede gader 
dystede den danske lands-
holdsløber Andreas Boesen 
mod et stjernespækket felt 
af løbere. Læs om hans løb 
til Bergen Sprint Camp, der 
bød på stejle trapper og 
kringlede fiskerkvarterer. 

Jeg havde deltaget i Bergen Sprint 
Camp én gang tidligere, så jeg vidste, 
at hele stævnet og især denne sprint 
ville blive af høj kvalitet i et af verdens 
bedste sprintområder. Toppen var, at 
denne weekend bød på fuld solskin 
alle dage i byen med en ellers så 
kedelig regnvejrsstatistik. 

Jeg havde indkvarteret mig sammen 
med landholdskollegaen Jakob Edsen 
tæt på alle konkurrencerne. Det skulle 
vise sig, at vi boede på gaden lige 
mellem post 1 og 2 på dagens sprint, 
så postens placering kendte jeg 
allerede ved udlevering af postdefi-
nitionen (vi havde selvfølgelig tjekket 
kontrolnummeret). 

Inden havde jeg vurderet, at det 
vigtigste var, at jeg var fuldt klar på, 
hvilket vejvalg jeg tog, og at jeg en-
delig ikke bare måtte løbe på retnin-
gen. Jeg ville blive nødt til at stoppe 
helt op undervejs på løbet, da jeg 
var sikker på, at banelæggeren ville 

udfordre os på vejvalgene. At bruge 
2-3 sekunder ekstra ved posten var 
meget mere værd end at tabe 15-20 
sekunder på et vejvalg med for meget 
stigning. Endvidere ville jeg gerne 
forbedre min evne til at tage vej-
valg i et område med stigning. Hvor 
meget stigning kan man tage kontra 
længde?
 
START 
Så afsted. Jeg følte egentlig et meget 
godt flyd i starten, hvor jeg forsøgte 
at være fysisk offensiv i de trange 
gader og små ujævne trapper, både 
stejlt opad og nedad. Der var mange 
små vejvalg, men jeg sigtede efter at 
finde dem, hvor jeg kunne holde høj 
fart i længst tid. Post 1-6 var vel-
overstået uden de større tidstab. Så 
begyndte det at gå opad, for nu skulle 
vi til toppen igen. Her føltes fysikken 
faktisk rigtig fin, og jeg formåede at 
holde hovedet koldt til endnu en gang 
små passager i trange gader.

Post 11 
Strækket til post 11 bød på en ”Ber-
gens Sprint Camp”-klassiker. Hvis der 
ikke er nok vejvalg, så skaber de nogle 
flere. Ved første øjekast ser det jo ud 
som om, at der er et par overgange 
på vejen, hvor man kunne krydse. 
Men man skulle så også lige spotte, 
at fortovet syd for 11’eren var lukket. 
Så varianterne nord ind i posten var 
derfor mere oplagte. Jeg var dog helt 
forberedt på dette og fik valgt en 
variant den rigtige vej ind i posten. 
Post 16 

Mod slutningen kom vi ned i et gam-
melt fiskerkvarter, hvor jeg måske 
var lidt for påpasselig. Jeg ville ikke 
smide den gode præstation nu, men 
det handlede egentlig for det meste 
om at komme afsted. Efter den lille 
runde fra post 16-19 kom et sværere 
vejvalgsstræk. Jeg havde forinden 
løbet stærk og haft let orientering, 
men var samtidig også begyndt at 
blive træt. Så derfor fik jeg desværre 
begivet mig lidt forhastet afsted uden 
en færdig plan. 

Lige før passagen af vejen, begynder 
jeg at spekulere i at spare stigning, så 
jeg valgte en S-variant, som jeg nok 
var den eneste løber, der valgte. 
Tidsmæssigt tabte jeg ikke det store. 
De bedste tider blev alligevel sat af 
dem, der havde mest tilbage i posen 
op ad bakken og meget få valgte det 
korteste helt syd om.

MÅL 
Nu kunne jeg (endelig) øjne mål; der 
skulle bare ædes de sidste højdeme-
tre. Desværre eller heldigvis var der 
ikke så meget orientering tilbage, 
så jeg fokuserede alt på fysikken og 
kæmpede mig over stregen med en 
tilfreds fornemmelse. Det rakte til en 
6. plads i det stærke felt med flere 
VM-medaljetagere på Sprint. Bergen 
Sprint Camp var en fin weekend med 
svær sprint orientering, som jeg håber 
at vende tilbage til igen!

Resultat BSC – City 
Sprint Men

1.  Øystein Kvaal Østerbø,  
Bækkelagets SK, 
17:19

2.  Jonas Leandersson,  
Södertälje-Nykvarn, 
+00:07

3.  Frederic Tranchand,  
Paimion Rasti, 
+00:13

6.  Andreas Boesen,  
Angelniemen Ankkuri, 
+00:47

16.  Jakob Edsen,  
OK Pan Århus, 
+01:34

TEKST: ANDREAS HOUGAARD BOESEN 

Vejvalg
Andreas Boesen

Sikre vejvalg i 
stejlt terræn

Bergen Sprint 
Camp er en årlig event 
bestående af 4 sprinter 
hen over en weekend i 
og omkring den norske 
by, der er kendt for sine 
mange regnvejrsdage.
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                            SPØRGSMÅL:    
Hvordan bruger min klub  bedst Facebook?

SPØRG O-RAKLET 
O-Raklet består af en række eksperter, som 

svarer på relevante spørgsmål inden for deres 

faglige felt. Har du et spørgsmål til O-Raklet? 

Skriv til orientering@do-f.dk. 

Det handler først og fremmest om synlighed, hvis ens klub vil 
have flere medlemmer, og her kan en Facebookside noget helt 
specielt. Det er hverken svært eller tidskrævende at nå ud til 
flere tusinde mennesker i lokalområdet i løbet af en uge. Det 
kræver primært en basal forståelse for, hvordan Facebook 
virker, og at man har organiseret sig lidt smart i klubben.

Medlemmerne gør klubben synlig
Mange har den opfattelse, at det er administratorens opgave 
at gøre klubben synlig på Facebook. Det holder ikke. Det er 
derimod medlemmerne, der gør klubben synlig ved at bruge 
og interagere på de opslag og de begivenheder, som en admi-
nistrator opretter.

Gør klubben synlig i lokalområdet
En Facebookside er helt afgørende, når man vil nå ud til folk, 
der ikke kender klubben i forvejen. Det kan en Facebookgruppe 
ikke klare, og hjemmesiden opsøger folk også først senere. Lav 
opslag, det er oplagt for medlemmerne at kommentere på, og 
billeder, de kan tagge sig på. Kommentarer er den overvejende 

drivkraft for at få et opslag ud til mange mennesker - og i 
kombination med delinger bliver det endnu bedre. Sørg også 
for, at potentielle medlemmer kan spejle sig selv i personer og 
aktiviteter.

Inviter potentielle medlemmer
Facebookbegivenheder kan komme ud til endnu flere end 
opslag. Den primære faldgrube ved begivenheder er, at 
næsten ingen ser den, når den bliver oprettet. Den bliver først 
rigtig synlig, når folk trykker Interesseret eller Deltager. Det er 
medlemmernes opgave at gå forrest, og igen er det dem, der 
skaber synligheden.

Gør det nemt for jer selv
Del ansvaret for klubbens Facebookaktiviteter ud på flere 
personer. Én administrator deltager ikke i alting og kan derfor 
ikke gengive dagligdagen i klubben, som en gruppe på 3-10 
personer kan. Det virker også mere autentisk, når folk deler 
deres egen begejstring for orienteringsløb og klublivet på Face-
booksiden i stedet for at sende det videre til en administrator, 
der ikke selv var tilstede.

O-Raklet i dette nummer er skrevet af Jakob Lind Tolborg, der er 
Klubudviklingskonsulent i DOF.

O-RAKLETS SVAR:

5 Facebooktips

• Brug en Facebookside og ikke kun en gruppe

• Brug ikke siden som en opslagstavle. Spørg efter 
medlemmernes meninger, ideer mm.

• De bedste opslag er dem, hvor kommentarerne er 
mere interessante end opslaget selv

• Opret begivenheder, og få medlemmerne til at bruge 
dem

• Snak om hvordan Facebook virker til en klubaften

Hvilke orienteringsløb skal 
du løbe i sommerferien?

Helgard Olsen, D-70/D-21C
OK Roskilde
”Jeg skal sammen med min mand og søn 
til Læsø 3-dages. Vi skal bo i sommerhus 
under løbene, som er i perioden 17.-19. 
juli. Det er anden gang vi skal afsted, for 
det var så dejligt sidste gang, vi var med. 
Der er rigtig hyggeligt, fordi der ikke er 
så mange mennesker, så det vil jeg klart 
anbefale.”

Anette Holm, D-55
Farum OK
”Jeg skal bruge to uger på at lave WMOC, hvor jeg skal være leder 
af sekretariatet og sørge for at svare på mails og opdatere praktiske 
informationer til løberne. Vi starter med at pakke numre d. 30. juni, og 
så slutter det d. 13. juli. Derefter skal jeg ellers bare ud og have gour-
metmiddage efter at have spist ’hjælpersandwich’ i to uger. Selvom 
det bliver hårdt, tror jeg, det bliver sjovt, at der kommer løbere fra 45 
forskellige lande, som vi skal snakke med.”

Vera Mullerova, D-21
Amager OK
”Jeg skal til Tjekkiet, hvor jeg kommer 
fra og løbe Rumcajsovy míle i Valečov, 
som er i starten af august. Vi skal 
heldigvis ikke løbe i mit hjemterræn, for 
det er ret kedeligt. Der, hvor vi skal løbe, 
bliver langsomt, men rigtig spæn-
dende! Derudover skal jeg til Norsk 
O-festival i juni og Slovensk O-festival 
i august.”

Theresa Skouboe, D-14
Horsens OK
”Først skal jeg på U2-sommerlejr i 
Sverige. Så har vi i familien snakket om 
at tage til England og deltage i et løb 
derovre. Det tror jeg bliver fedt, for det 
er helt sikkert spændende terræn. Så er 
der selvfølgelig de klassiske danske løb, 
der er i sommerferien, Vikingedysten 
og Læse 3-dages, som vi måske også 
kommer til.”

Tage Ebbensgaard, H-70
Køge OK
”Min klub, Køge OK, som jeg er formand for, skal arrangere SM i år i 
starten af juni. Det er nok det, jeg glæder mig mest til, da det er et 
stort arrangement for klubben. Jeg skal også til WMOC i Nordsjælland 
og så til Norge, hvor løbetøjet også bliver pakket, så der er mulighed 
for en lille løbetur.”

Niels H-14, Rasmus H-10 og Johan 
H-10 Dalgaard
Kolding OK
”Vi skal alle på U1-sommerlejr i starten 
af sommerferien. Så skal vi med hele fa-
milien til Gotland og løbe både Gotland 
2-dages og 3-dages, og så til sidst skal 
vi til O-ringen. Vi glæder os til at komme 
til O-ringen, fordi der altid er masser af 
’løsgodis’, men vi glæder os selvfølgelig 
også til at løbe!”

Sommerferien står for døren, og det kribler i o-skoene for at komme ud at løbe 
de velkendte, såvel som de nye og spændende sommerferieløb. ’Orientering’ 
har forhørt sig på stævnepladsen til forårets løb, om hvad de danske o-løbere 
har booket feriekalenderen med.
TEKST OG FOTO: IBEN VALERY
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Med efterårets ansættelse af 
Kenneth Buch blev antallet af 
landstrænere fordoblet. De to 
har fået hvert sit speciale og 
gruppe af løbere, men under-
streger, at der stadig kun er ét 
landshold.

En gråvejrstung tirsdag morgen i maj 
kommer de sidste af elitecentrets løbere 
luntende til deres faste samlingspunkt. 
Landstræner Torbjørn Gasbjerg snakker 
dagens løbemenu igennem. Nogle løber 
en længere rolig tur i skoven, mens da-
gens program for størstedelen af løberne 
byder på intervaller.

Det er Torbjørn Gasbjerg, der står for 
den daglige træning på elitecentret i 
Aarhus og har ansvaret for de løbere, der 
satser på sprint. Omvendt svinger nyligt 
tilkomne landstræner Kenneth Buch 
taktstokken, når gruppen er afsted på 
samlinger, og har ansvaret for de løbere, 

der satser på skovdistancerne.
Men alligevel træner løberne stadigvæk 
sammen størstedelen af tiden, forklarer 
Torbjørn Gasbjerg.

Gruppen af løbere på højeste eliteniveau 
i Danmark er ikke kæmpestor, og derfor 
er løberne på landsholdet og elitecentret 
afhængige af, at de alle sammen kan gøre 
hinanden bedre. Derfor ligger der hele 
tiden heri en udfordring for de to trænere 
med ansvaret.

“Vi er meget bevidste om at holde grup-
pen sammen. Og så tager vi en gang 
imellem nogle valg og splitter op, når det 
giver mening. Men det skal give mening; 
vi skal ikke bare splitte op, for at splitte 
op,“ siger Torbjørn Gasbjerg.

Det samme er Kenneth Buch bevidst 
om. Ingen af dem er interesseret i, at det 
ender med at blive to adskilte landshold, 
der løber i hver sin bane. Derfor er de 
også meget opmærksomme på udfor-
dringerne med at splitte op.

“Vi skal passe på med at blive for fokuser-
et på specialiseringen. Vi må aldrig blive 
så fokuserede på de sidste 5-10 procent, 

at vi glemmer de første 90 procent, som 
i bund og grund er identiske - uanset om 
du løber sprint eller skov,” fortæller Ken-
neth Buch.

En blev til to
Både landstræneren og de fremmødte 
løbere strækker hurtigt nattens værste 
stivhed ud af benene, inden de i samlet 
flok trisser afsted mod skovene syd for 
byen. De får hurtigt dannet små grupper, 
der hyggesnakker, mens de bevæger sig 
gennem Aarhus’ morgentrafik.

Da de rammer den limegrønne bøgeskov 
forsvinder de løbere, der selv skal løbe en 
tur i skoven. De fleste af dem har været 
til Tiomila i Sverige i weekenden. Resten 
følges ad til et lille stikryds, der danner 
centrum for intervallerne.

“Atleterne bliver nogle gange tvunget til 
at vælge, hvilke træninger de skal med 
på, fordi vi har forskellige tanker og idéer 
i forhold til skov og sprint,” forklarer 
Kenneth Buch og fortsætter: “Alt handler 
om forberedelse. Det du gør i hverdagen, 
skal du kunne bruge i din præstation som 
atlet. Der skal være mål og mening med 
hver træning.”

Med udvidelsen af trænerteamet betød 
det også helt naturligt, at de to træneres 
tanker skulle forenes, så de bevæger sig 
i samme retning. Men det har ikke givet 
anledning til store diskussioner, for de har 
begge to samme tilgang til træningen.

“Jeg var egentlig overrasket over, hvor 
enige vi var om den fysiske træning,” 
fortæller Torbjørn Gasbjerg og uddyber: 
“Der er selvfølgelig en del nuancer til for-
skel, men grundlæggende er Kenneth og 
jeg meget enige i tilgangen til den fysiske 
træning.”

En af nuancerne ligger i intervallerne. 
Sprinterne har stort fokus på korte 
intervaller, hvor løberne bliver presset 
til nogle gange at løbe i endnu højere 
fart end i konkurrencerne.

Modsat får de skovspecialiserede løbere 
lov til at løbe nogle længere intervaller, 
der samtidig er lidt roligere end sprint-
ernes i store dele af året. Kenneth Buch 
har fået frit slag til at vælge, hvordan in-
tensiteten skal være.

Træning i blokke
Der er højt humør på morgenens træning. 
Det er ikke kun benene, der kører som 
trommestikker under løbeøvelserne, 
som starter træningen. Der bliver også 
snakket af, inden pulsen skal op og ringe 
til intervalløb. Ruten er velkendt for de 
fleste løbere, og starter lige ved siden af 
Dyrehaven i Marselisborgskoven.

Efter Torbjørn Gasbjerg får dem råbt i 
gang med første tur, lunter han selv ind i 
skoven sammen med juniorlandstræner 

Jeppe Ruud, for at møde løberne efter 
den indlagte bakke, så han kan klappe og 
råbe dem videre til de rammer 3 minutter 
på uret.

I det nye landsholds-setup har der 
været en proces med at få indarbejdet 
nogle af Kenneth Buchs idéer. Derfor er 
den største forskel nu, at Elite Centeret 
forsøger at blok-lægge træning mere end 
tidligere.

Det betyder, at løberne i nogle perioder 
eksempelvis har meget styrketræning 
og i andre perioder meget orientering-
steknisk træning. Tidligere i år har de for 
eksempel haft 8 uger, hvor der var ekstra 
fokus på styrketræning.

Kenneth Buch er klar over, hvad han kan 
bidrage med til det danske landshold. 
Med erfaring som landstræner i både 
Frankrig og Norge er han langt fra uvant 
med at træne VM-medaljevindere. Derfor 
er han meget opsat på, at få danskerne 
til at lykkes endnu bedre på skovdis-
tancerne.

“Vi er nødt til at bruge meget tid i det 
terræn, vi gerne vil have succes i. Det 
handler både som nørdet skrivebordsar-
bejde, og om at løberne får et vist antal 
træningsdøgn i skovene,” siger han.

Det er fremtiden
Som intervalrunderne går, har løberne 
brug for længere og længere tid for at 
komme til hægterne igen, inden de kan 
småjogge ned til startstregen igen. Og 
efter Torbjørn Gasbjerg og Jeppe Ruud 
har råbt ‘TIIIID’ for sidste gang, er ener-
gitanken godt tømt. Så det tager nogle 
minutter, inden der er overskud til at 
lunte tilbage mod byen.

Både Kenneth Buch og Torbjørn Gasbjerg 
er glade for, at de med den nye opdeling 
har tid til at fordybe sig i hver deres felt. 
Det betyder, at de kan se længere frem 
end bare det næste mesterskab, som Tor-
bjørn indrømmer, at det godt kunne være, 
da han bar titlen som landstræner alene.

“Det føles lidt som en frihed at kunne 
bruge så meget tid kun på skoven. Og så 
har jeg fuld tillid til, at Torbjørn gør det 
samme på sprint, sådan at vi er konkur-
rencedygtige på alle distancer i frem-
tiden,” fortæller Kenneth Buch.

Netop fremtiden bliver anderledes, fordi 
mesterskaberne bliver splittet op, så der 
skiftevis er skovdistancer det ene år og 

sprint, det andet.

“Vores opdeling giver nogle unikke 
muligheder, som jeg ikke tror andre 
lande har fået øjnene op for endnu. 
Med ændringen i VM-programmet er 

det fremtiden. Derfor skal vi i Danmark 
være fremme i skoene og innovative,” 
siger Kenneth Buch.

Målet er selvfølgelig, at opdelingen giver 
gode resultater i fremtiden. Men de 
tror endnu, at det er for tidligt allerede 
at kunne høste frugterne af den nye 
træning. Ifølge Torbjørn Gasbjerg er det 
først til VM i Letland, at vi forhåbentlig 
kan se resultaterne.

“Vi er stadigvæk ikke 100 procent i mål 
med, hvordan vi vil gribe træningen an 
i de kommende år. Hvad skal sprinterne 
eksempelvis lave i de år, hvor der ikke er 
sprint-VM?,” spørger Torbjørn Gasbjerg 
retorisk.

Én ting er i hvert fald sikkert, hvis det står 
til de to trænere. Der vil fortsat kun være 
ét landshold i orientering.

TEKST: MADS KRUSE JUHL 
FOTO: JEPPE RUUD

Ét landshold specialiseret i to

Salling Fondenene muliggør an-
sættelsen af ekstra landstræner

Team Danmark har modtaget en do-
nation på samlet 100 millioner kroner 
til eliteidrætten i 2017-2020 fra Salling 
Fondene. Team Danmark har valgt at 
udlodde 400.000 kroner årligt i perioden 
2018-2020 til DOF; penge der er øremær-
ket ansættelsen af en ekstra landstræner. 
Med pengene er det blevet muligt at 
skabe et endnu mere ambitiøst setup 
omkring landsholdet i de kommende 3 
år - uden at skulle nedprioritere andre 
områder i DOF’s elite- og talentarbejde.

“Vores opdeling giver nogle unikke 
muligheder, som jeg ikke tror andre 
lande har fået øjnene op for endnu.”

Torbjørn Gasbjerg står for de fleste af Elitecenterets træninger. 

Kenneth Buch i dialog med Amanda Falck Weber, der har sit hovedfokus på skovdistancerne.
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Torsdag den 13. april 2017, kl. 16.00 
På et nordtysk hotel i Harzen i påske-
dagene 2017 blev de første tanker og 
idéer omkring næste års DM Ultralang i 
2018 skudt i gang. Datoen for stævnet, 
løbsterrænet og navne på banelægger, 
banekontrollant og stævnekontrollant 
var allerede fastlagt – og ja, så var 
stævnelederne fundet. 

Det er ikke første gang, at vi to, mor 
og datter, sidder overfor hinanden med 
stævneleder-kasketterne på - sidst ved 
DM for hold i september 2015. Kend-
skabet til hinandens styrker sidder på 
rygraden, og derfor blev fordelingen 
mellem opgaverne på nuværende tids-
punkt hurtigt besluttet. 

Jeg skulle fokusere på PR og kom-
munikation, blandt andet opsætning 
af hjemmeside, Facebook og tegne et 
logo. Al koordinering, tidsplan, opgaver 
og to-do-lister blev samlet i et forkro-
met Excel-ark. Og DOF-reglementet 
blev grundigt læst igennem med gul 
overstregning, når vigtige passager 
blev beskrevet i teksten.

Søndag den 5. november 2017,  
kl. 11.00 
Første møde med stævneledelsen blev 
arrangeret en efterårssøndag i skoven, 
heriblandt os stævnledere, stævne-
kontrollant Betty, banelægger Erik og 
banekontrollant Torkil. Agendaen for 
mødet indeholdt: besigtige stævne-
plads- og målområdet, parkering og 
start. 

Med huskelister og kort over skoven i 
den ene hånd og en kop kaffe i plastik-
krus i den anden blev der livligt drøftet 

de foreløbige planer med stævnet og 
banerne. Den foreløbige indbydelse var 
i løbet af sommeren blevet publiceret 
på hjemmesiden, så mødet med stæv-
nekontrollanten kunne ligeledes bruges 
til at finpudse den. 

Den 19. november 2017 kunne løberne 
læse den endelige indbydelse på hjem-
mesiden og tilmelde sig i O-service.

Torsdag den 4. januar 2018, kl. 19.30 
En kold januaraften mødtes stævnets 
funktionsledere til kick-off i Allerøds 
lille klubhus. Med kaffe og te på kan-
derne og småkager fra æsken sum-
mede der en god klubstemning. De 
forskellige funktionslederes opgaver 

blev gennemgået for at forventnings-
afstemme opgave- og rollefordelin-
gen. Derefter gik jagten på at finde 
de resterende hjælpere fra klubben til 
stævnedagen.

Søndag den 18. marts, kl. 13.18 
Med omkring en måned til afvikling 
af stævnet var dette det sidste møde, 
hvor alle fra stævneledelsen, banelæg-
ger og funktionsledere var samlet på 
stævnepladsen til en snak omkring de 
sidste forberedelser. Startplacering og 
proceduren blev gennemgået. Pla-
cering af telte, kiosk, skilte, speaker, 
beregnervogn, målopløb og andet på 
stævnepladsen.

DAGBOG FRA  
EN STÆVNELEDER

Erfaringer fra en stævneleder 
til den næste 

Som stævneleder vil du have man-
ge bolde i luften, hvor det kræves 
enorm struktur og planlægning 
– måske allerede ét år i forvejen – 
for i sidste ende at få succes med 
arrangementet. Følgende fif kan 
hjælpe dig med planlægningen: 

      Lav lister: Stævnelederens mest 
brugte værktøjer er Excel-ark og 
Word-dokumenter til at skrive 
tidsplan, opgaver til hjælpere, 
funktionsbeskrivelser, to-do-lister, 
telefonnumre og alle mulige andre 
nyttige lister, som skal hjælpe 
med at få puslespillet til at gå 
op i sidste ende. Lægger du dine 
dokumenter i en mappe i Google 
Drev og kun deler med relevante 
klubmedlemmer, så har I alt mate-
riale tilgængeligt for hinanden. 

      Hold dig til manualen: I Al-
lerød OK har vi ad åre udarbejdet 
en stævneleder-manual, som be-
skriver de pågældende funktioners 
ansvarsområder ved stævner af-
holdt af klubben. Denne 45-siders 
lange manual er et uundværligt 
værktøj til koordinering af opga-
ver med stævnets funktionsledere. 

      Træk ikke alt læsset selv: Som 
stævneleder skal du huske på, 
at det ikke er dig alene, som skal 
holde tandhjulene i gang, og at 
du ikke skal være erfaren på alle 
funktionsområder: beregning, 
start, stævneplads osv. Men det er 
dig, som skal have overblikket og 
vide, hvem af klubbens medlem-
mer, der er specialister indenfor de 
pågældende funktionsområder, og 
som du kan trække på.   

      Følg DOF’s vejledninger og 
reglement: DOF har udarbejdet et 
Reglement som indikerer ret-
ningslinjer for et stævne. Denne 
skal bruges som guideline, for at 
stævnet er kvalificeret.

TEKST: CAMILLA BERGMANN 
FOTO: CAMILLA BERGMANN OG MADS ANDERSEN

En stærk klubånd er vigtig, for at man som stævneleder kan få succes med sin rolle, lyder det 
fra den 28-årige Allerød OK-løber Camilla Bergmann. I samarbejde med sin mor, Charlotte 
Bergmann, sørgede de i rollen som stævneledere for at få alt klappet og klart til danmarksme-
sterskabet i Ultralang. Hvilke opgaver indebærer det at være stævneleder ved et DM? Camilla 
Bergmann viser os sin dagbog.  

Som stævneleder skal man have overblik over andet end 
selve løbet – for eksempel en velfungerende kiosk.

På selve stævnedagen kom Camilla Bergmann ofte forbi 
speakerteltet for at tjekke, at alt gik som planlagt.

Stævnedag, søndag den 22. april,  
kl. 7.00 
Solens stråler var ved at slå igen-
nem trækronerne, da godt og vel 50 
hjælpere fra Allerød OK myldrede til 
stævnepladsen - klar til at give en 
skalle med dagens arrangement.

Dagen inden havde en snes hjæl-
pere knoklet for at få opsat telte på 
stævnepladsen og poster i skoven. Nu 
kunne vi begynde at sætte flueben 

ved, at de sidste forberedelser var 
klaret, inden speakeren skød stævnet 
i gang. Mor og datter tjekkede op på 
de forskellige funktioner, og at alt 
spillede, når stævnet begyndte at 
rulle. 

Under afvikling havde vi delt an-
svarsopgaverne ud imellem os, så vi 
kunne tjekke op på, at de respektive 
funktioner ligeledes spillede under af-
viklingen. Mit fokus blev centreret ved 
stævnekontoret, speakning, bereg-

ning og hjemmesiden/
Facebook. 

Under afviklingen gik 
alt som planlagt. Der 
blev løftet i flok fra 
alle vores klubkam-
merater. Og det hele 
klappede helt til, at 
speaker Helge efter 
præmieoverrækkelsen 
kunne runde af og sige 
tak for i dag.

Charlotte Bergmann længst til højre sammen med resten 
af stævneledelsen i skoven den 5. november 2017.

Som stævneleder kan et Excel-ark give et godt overblik over de 
forskellige opgaver, hvor der er brug for hjælpere.
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Overlevelsesmanual til bommeren

Vi kender alle de dage, hvor posterne til TC 
er umulige at finde, kompasset er i tvivl om 
nord, og korttegneren har glemt at tegne, 
hvad der er 2 km øst for kortet. Det er lige 
før, at du ringer hjem og siger, at aftensma-
den må vente til en anden dag - for du er 
ikke sikker på, om du nogensinde finder ud 
af vildnisset.

Frygt ej mere! Her følger en stensikker 
manual til sikkert orienteringsløb med en 
overlevelsesrate på 100%!

Hvordan overlever man i moser og grøfter?
Det sker ofte i Sverige, at der forsvinder en hel 
løbsklasse i moserne. Derfor er kendskab til 
elementære overlevelsesteknikker nødvendig, 
så du kan holde dig ved bevidsthed til red-
ningshelikopteren finder dig. En af de centrale 
teknikker er kontrol af væskebalancen. Selvom 
mosevand kan drikkes, vil der ikke gå længe, 
før din krop bukker under for det mudderfyld-
te mosevand. Derfor tilrådes følgende metode, 
som bruges til at producere rent drikkevand:

Den langærmede trøje (craftundertrøje eller 
langærmet Tisvildetrøje) tages af, der bindes 
knude på begge ærmer. Herefter vendes det 

ene ærme på vrangen og stoppes efterfølgen-
de ned i det andet ærme. Herved har du skabt 
et højeffektivt vandfilter - og kan slå dig løs i 
mosevandsdrikning!

Hvordan overlever man bøgepur og tæthed?
De sjællandske skove er kendt for deres bøge-
pur, hvor utallige konkurrenter er forsvundet 
mellem de tætte blade. Hvis du skal løbe på 
Sjælland i år, er det en god idé at læse følgende 
råd om at overleve, indtil sporhundene har 
fundet dig. Det øjeblik, du forstår, at du har 
bommet, skal du med det samme skabe trygge 
rammer. Her anbefales en bivuak, som er lille, 
hyggelig, varm, skærmer mod vind og let at 

bygge efter følgende vejledning:
Når alt er trygt, skal du have noget energi 
på en nem og effektiv måde, så du er klar til 
konkurrencen i morgen. For at tilvejebringe 
dette problem opfandt vores forfædre de 
såkaldte “snarer”, som dyr fanges i. Af erfaring 
kan denne snare klart anbefales:

Lirens Liv lige her - kommet for at blive! Din eneste kilde til berygtede træningsmetoder i 
det danske orienteringsmiljø og guide til at gebærde dig i det hårde miljø på stævnepladser 
landet rundt!

Lirens Liv Camilla  
Bevensee“Når uheldet er ude”-simulator

Uheldet er ude, og du står i skoven og kan 
ikke huske, hvor du kommer fra. Du har 
glemt alle forsvarsregler mod bom, løbet 
lidt tid og tænkt, “jeg skal bare lidt mere 
i denne retning,” før du magtesløs indser, 
at du er helt væk og slet ikke ved, hvor du 
kom fra og skal hen.

I denne opgave skal du til hvert kortudsnit 
markere, hvor på kortet du præcist er, ud 
fra de detaljer du får givet. 

Løsningen ses på side 27. 

Hvor mange informationer har du brug for?
(kortudsnit 1)

Du er helt væk og står i et åbent område 
efter at have nordvendt dit kort og opdager 
disse ting:
1) Få meter mod syd ligger en meget tæt 
tæthed
2) Mod vest fortsætter det åbne område, 
og terrænet falder en lille smule, før det 
rammer en ny tæthed.
3) Mod nord kan du se spidsen af en 
udløber, der bliver dækket af tæthed. Bag 
tætheden rejser en stor høj sig.
4) Mod øst ligger en lavning, og det åbne 
område fortsætter; dog smallere mod øst 
end det er mod vest.

Hvor mange informationer har du brug for?
(kortudsnit 2)

Efter 15 minutters tilfældigt løb har du 
besluttet dig for, at du er faret vild. Du står i 
en åben mose. Når du kigger op, ser du:
1) Mod vest fortsætter mosen lidt, men nu 
med træer i. Mosen stopper, da terrænet 
hæver sig.
2) Mod øst stopper mosen efter få meter, 
og en udløber fra en lille bakke peger lige 
mod dig.
3) Mod nordvest fortsætter mosen op gen-
nem en slugt; her er der også træer i mosen.
4) Mod nord topper terrænet på 2 punkter, 
som begge har lysninger, kun adskilt af en 
smal slugt.

LÆKAGE FRA 

LEDERRUMMET... 

Ingen hemmelighed er så hemmelig, at 

den ikke slipper ud, især ikke når Lirens Liv er på spil! Med 

dette sagt, så går der brandvarme rygter om årets U2-som-

merlejre! Efter sigende går samtlige sommerlejre til Småland 

- what?! Kan dette være et tilfælde?! Rygtet er opsnappet i det 

yderste af Sydkredsen, og lyder på, at der vil være en fælles dag 

på tværs af alle U2-lejre! Det vides ikke på nuværende tidspunkt, 

hvad dagen byder på, hvorfor det hverken kan 

be- eller afkræftes.

Ekstraopgave til den meget flittige: Du står på den røde plet og kigger mod 
nordvest, hvad ser du?

Ekstraopgave til den meget flittige: Du står på den røde plet og kigger mod 
vest, hvad ser du?

Kortudsnit 1

Kortudsnit 2

Ekstraopgave til den meget flittige

Forestil dig, at du står på den røde prik på 
hvert kortudsnit og kigger i den retning, 
som er angivet under hvert kortudsnit. 
Herefter skal du forestille dig, hvad du 
ser og tegne dette på et stykke papir. 
Denne opgave kan laves af illustratorer, 
kunstnere og normale mennesker, da det 
vigtigste er de billeder, du får i hovedet, 
og ikke det du nedfælder på papiret. Her 
er ikke rigtige svar til denne opgave, men 
du kan altid sammenligne med andre i 
din husstand eller sende din tegning til 
levlirens.dietryin@gmail.com

Et godt tip!
Når man løber orienteringsløb, er det 
ikke altid en fordel udelukkende at 
løbe på de objekter, man ser i skoven 
og efterfølgende kan pege ud på 
kortet. Dette kaldes passiv kortlæsning, 
fordi man forholder sig passivt til kor-
tet og bruger kræfter på andre ting. 

Modsat passiv kortlæsning findes aktiv 
kortlæsning, hvor løberen aktivt får 
læst på kortet og hele tiden ved, hvad 
der løbes imod! Det kræver, at du kan 
oversætte kortet til billeder i hovedet 
for at lave god aktiv kortlæsning. 

Du skal ikke forestille dig hele strækket 
ligesom en film, hvor man ser alle små 
detaljer. I stedet skal du udvælge nogle 
markante holdepunkter, såsom stik-
ryds, bevoksningsgrænser, markante 
kurveformationer og så videre og 
prøve at forestille dig, hvordan netop 
disse ser ud i virkeligheden. 

På denne måde kan du have fuld knald 
på, indtil du møder det billede, du har 
skabt i hovedet. For de helt hurtige 
vil det falde naturligt at forestille sig, 
hvordan et sted ser ud, men det kræ-
ver mange års træning og yderligere, at 
man er konsekvent med sin træning!
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Påskeløb på Fanø havde stået i fami-
liekalenderen i lang tid, og jeg havde 
glædet mig til de helt særlige tekniske 
udfordringer, som Fanø byder på og ikke 
mindst et gensyn med den del af planta-
gen, hvor 3. etape skulle løbes i. 

Mit mål efter de to første etaper var at 
ligge så godt til, at jeg ville starte ud 
med nummer på (blandt de 10 første), 
og det delmål var på plads inden start 
med en placering som nummer 6. Med 6 
minutter op til den førende løber vidste 
jeg, at jeg ikke ville kunne løbe de første 
ind og havde derfor mest fokus på, at 
jeg skulle give mig tid til at læse kortet 
grundigt, nyde orienteringen og have en 
sjov tur i skoven. 

Planen var at kende hele vejvalget ind i 
posterne, se de markante kontrolpunkter 
på vejen mod sidste sikre detalje, og jeg 
ville forsøge at huske at se bredt på vej-
valgene for at se de gode udenomsvej-
valg. En ting er en god plan, men det 
at gennemføre den til punkt og prikke, 
lykkes ikke altid, men på denne dag var 
der rigtig meget, der gik godt.

START-4 
Som altid var der i startboksen en rigtig 
hyggelig stemning, og i D50 er det 
heldigvis mere glæde og spænding end 
nervøsitet og alvor, der er udgangspunk-
tet for konkurrencen. 

Konkurrenterne blev sendt i skoven, og 
da jeg havde et hul bagud til næste løber 
på 2 minutter, var der ingen grund til 
stress på de første poster, og det løn-
nede sig hurtigt. To konkurrenter, som 

var startet tidligere, havde jeg set inden 
post 3, og efterfølgende fandt jeg ud 
af, at flere havde haft det rigtigt svært 
allerede i starten af banen.

4-6 
På strækket fra 4 til 5 besluttede jeg mig 
hurtigt for, at jeg skulle søge udenom 
for ikke at hænge fast i krattet, hvilket 
sikrede mig en god indgang til posten 
med flere gode detaljer, som var til at se. 
Strækket til post 6 var kort, men uden 
gode læsbare punkter lige på, så jeg 
valgte at holde fast i klitrækken længst 
muligt og fandt posten uden problemer.

7-11 
Fra post 7 havde jeg selskab af en kon-
kurrent og typisk kom den første lille fejl 
til post 9, hvor vi kommer en smule for 
langt, men med det samme læste vi os 
ind igen. Jeg fulgte planen mod post 10 
og var igen alene og fortsatte frem mod 
post 11 med sikre vejvalg, hvor jeg så den 
løber, som var startet ud først.

11-MÅL 
Jeg viste ikke, hvor mange løbere der var 
foran i sporet og kunne heller ikke gøre 
så meget ved det og valgte igen et sik-
kert vejvalg mod post 12, hvor jeg sneg 
mig bagom klubteltene på stævneplad-
sen og passerede sidsteposten på vejen.

Da jeg stempler andensidste post, ser jeg 
to konkurrenter, men har heldigvis tilpas 
afstand til, at jeg har dem bag mig mod 
sidsteposten, hvor det var ved at gå galt 
– emit-brikken blev liggende i enheden, 
og jeg måtte tilbage for at hente den. 

Uheldet var heldigvis ikke større, end at 
jeg kunne løbe de sidste meter i mål, til 

det der højst overraskende viste sig at 
være sejren!

Eftertanker  
Med unger der slæber 1. pladser hjem til 
hytten, var det skønt for en dag at kunne 
træde ind i det gode selskab, og turen 
rundt i plantagen var bestemt ikke blevet 
dårligere af, at jeg var den, der havde 
lykkedes bedst. 

Jeg var ganske givet ikke den, der havde 
løbet hurtigst, hvor der bare skulle løbes 
og sikkert ikke den, der havde taget de 
hurtigste vejvalg hele vejen rundt. Men 
planen om at nyde orienteringen, have 
en plan hele vejen frem til posten og hele 
tiden at have styr på retning og fiks-
punkter, lykkedes denne dag.

Tak til arrangørerne for tre spændende 
dage, som trods sne og kulde var fanta-
stiske og ikke mindst tak for fantastiske 
kort!

Vejvalg
Sandra Simonsen

Løsning Lirens Liv (s. 25): Den røde cirkel er løsningen til “Når uheldet er ude”-simulatoren.

På jagt til 
påskeløbene
Som sjette startende på jagtstarten ved Påskeløbene 
havde Sandra Simonsen ikke mange forhåbninger til en 
podieplads. Det skulle vise sig, at hun overraskede sig 
selv, selvom en drilsk emit-brik var ved at forpurre optu-
ren.
TEKST: SANDRA SIMONSEN

Samlet resultat  
Påskeløbene D50

1. Sandra Simonsen,  
FIF Hillerød, 2:21:33

2. Anne Maarup,  
Allerød OK, +00:04

3. Susanne Højholt,  
Kolding OK, +00:13

VEJVALG 
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Flot start for O-Track
DOF's nye GPS-tjeneste O-Track er 
kommet hurtigt ud af startboksen efter 
lanceringen i begyndelsen af marts må-
ned. Knap to måneder efter - i maj, havde 
1.500 oprettet en profil på tjenesten, 
mange hundrede tracks var lagt op, og 
langt hovedparten af vores klubber har 
udpeget en eller flere klubadministratorer, 
der kan lægge baner op i systemet.

Med O-Track er det let at tracke og gense 
sine vejvalg, uanset om man har deltaget 
i en lille klubtræning, et stort danmarks-
mesterskab eller er ude og jagte de faste 
Find vej-pæle. Man kan både bruge 
mobilen eller et GPS-ur til at optage sit 
track undervejs på turen, og når man er i 
mål, kan vejvalget analyseres direkte på 
telefonen eller ses på en større computer-
skærm, når man er nået hjem igen.

Tryg løsning for begyndere
Mobil-appen, der fås til både iOS- og 
Androidtelefoner, har funktioner, der gør 
den særlig relevant for nye i orienterings-
sporten: Man finder let det nærmeste 
Find vej-projekt og vælger en bane, der 
passer til ens niveau. Herefter finder 
man vej via kortet, der vises med poster 
direkte på telefonskærmen. Når posten er 
fundet, kan dens bogstavkode indtastes, 
og appen giver en melding, om koden er 
korrekt.

Og det er muligt at få vist sin position 
med en rød prik undervejs, så man aldrig 

farer vild, og man 
undgår som begyn-
der at få en dårlig 
oplevelse. Bagefter 
er det nemt at få 
vist alle spor fra den 
pågældende bane 
og sammenligne sine 
vejvalg med andre 
Find vej-brugere.

For de mere 
rutinerede orien-
teringsløbere giver 
O-Track mulighed 
for at bruge GPS-teknologi til almindelige 
træninger i hverdagen - og hurtigt kunne 
sammenligne og analysere vejvalg med 
klubkammeraterne til eftersnakken. Alle 
konkurrenceløb kan også let lægges op, 
så deltagerne kan blive klogere på, hvor 
de vigtige sekunder blev vundet eller 
tabt.

Nordjysk debut
OK Vendelboerne er en af de klubber, der 
først fik mulighed for at prøve kræfter 
med O-Track i større skala, da klubben 
arrangerede Nordjysk 2-dages i begyn-
delsen af marts, hvor tjenesten kun var 
få dage gammel. Siden da har klubben 
været flittig til at lægge sine træningsløb 
op i O-Track, og medlemmerne lagde 
eksempelvis 17 tracks op fra en klubtræ-
ningsdag i april.

”Vi annoncerer for muligheden for at 
bruge O-Track til træninger på vores 
hjemmeside og i vores ugebrev. Vi har sat 
det i system, så jeg får Condes-filen fra 
banelæggeren og lægger det så ind på 
O-Track,” siger Jan Petersen, der er hjem-
mesideansvarlig hos Vendelboerne.

Klubben har i mange år haft tradition for 
at bruge et DOMA-kortarkiv, hvor man 

kan lægge sine 
GPS-spor op på 
kortene, som 
klubben lægger 
op i systemet. 
Og i første 
omgang har det 
også været de 
medlemmer, der 
flittigt har brugt 
den mulighed, 
som er kommet 
i gang med O-
Track.

”Det virker mere 
enkelt at bruge 

O-Track, så jeg tror også, at det får lidt 
flere brugere hos os. Den anden model er 
lidt mere nørdet,” griner Jan Petersen.

I begyndelsen af maj fik O-Track for alvor 
sin debut i Find vej-universet, hvor Find 
vej Dags-arrangørklubberne lagde deres 
baner op og udbredte muligheden for at 
finde vej direkte på mobilen. Netop den 
dimension betyder, at man som o-inte-
resseret kan komme ud at løbe en bane 
med poster, selv om man ikke har printet 
et kort hjemmefra, men blot støder på 
Find vej-pæle på sin sædvanlige løberute 
i skov, park eller by.

Sådan gør du
Man kan både oprette sig som bruger på 
hjemmesiden www.o-track.dk og via ap-
pen. Og man kan registrere sig på klassisk 
vis med e-mail og kodeord eller logge 
ind via sin Facebook- eller Googlekonto. 
Herefter får man mulighed for at lægge 
sine GPS-spor ind under aktuelle events 
eller permanente Find vej-baner - og 
sammenligne sit eget spor med de andre 
deltagere på banerne. Man behøver ikke 
at oprette en O-Track-profil, hvis man blot 
vil se andres spor.

For at kunne lægge baner op i systemet, 
skal man have rettigheder som klubad-
ministrator. Her hjælper DOF's sekretariat 
med at udnævne den første administrator 
i klubben, og herefter kan administrato-
ren selv opgradere klubkammeraterne til 
samme niveau, så flere medlemmer kan 
hjælpes ad med opgaven.

Kortene, der lægges ind i O-Track, skal 
være georefererede og eksporteres via en 
særlig funktion i banelægningsprogram-
met Condes. Der er guides til både kort- 
og brugeradministration på O-Tracks 
hjemmeside www.o-track.dk

O-Track er udviklet i samarbejde med 
TracTrac og støttet af Nordea-fonden.

O-Track fik sin debut til Nordjysk 
2-dages og har siden mangedoblet 
antallet af brugere. Bliv klogere på, 
hvad du kan bruge O-track til, og 
hvordan du kommer i gang.
TEKST: ERLING THISTED,  
UDVIKLINGSKONSULENT I DOF

Hvad har I arbejdet med det seneste 
år?
Det sidste år har stævneledelsen arbejdet 
på at få struktureret organisationen, gen-
nemgået IOF’s guidelines, så vi kender de 
krav, der stilles til os, detaljeret budgettet 
og afstemt forventninger til hinanden. Vi 
har desuden fået skabt en identitet og 
et logo. Med andre ord har vi opbygget 
strukturen i WOC2020, som var det en 
virksomhed.

På det orienteringsmæssige er vi godt i 
gang med korttegningen, banelæggerne 
er fundet, og vi har en plan for afvikling af 
alle formaterne. På de eksterne linjer har 
vi informeret om VM og opbygget kontakt 
til alle tre kommuner, tekniske forvaltnin-
ger, turistbureauer, handelsstandsforenin-
ger og mange af de aktører, som enten 
bliver involveret direkte eller kan hjælpe 
os til at få lavet et super godt VM.  
 
For et år siden fortalte Flemming Jør-
gensen til Orientering, at I manglede 
at finde op mod 50 funktionsledere. 
Hvordan er det gået med det?
Vi har nu besat de fleste af posterne i 

hovedorganisationen, og det har heldigvis 
været let at få folk til at sige ja til den 
funktion, vi har tilbudt. Omvendt har det 
været en længere proces, hvor vi først 
selv har skullet forstå, hvad opgaverne 
bestod af, og siden vurdere hvornår der 
reelt er et stykke arbejde at udføre. På 
nogle funktioner har der været stor akti-
vitet med mange møder allerede, andre 
er næsten ikke startet endnu, og det er 
nok det sværeste ved at besætte de fleste 
poster tidligt; nogle vil uvilkårligt føle, at 
der snart skal til at ske noget.
 
I var en delegation på studietur til VM 
i Estland. Hvad fik I ud af det?
Vi fik rigtig meget ud af studieturen til 
Estland. Udover at vi som gruppe blev 
rystet godt sammen, var det en uvurder-
lig tur, hvor WOC2017-arrangørerne var 
rigtig gode til at tage os med rundt, svare 
på vores spørgsmål og stille op til små 
møder. Derudover fik vi syn for sagn og 
så, hvor komplekst et VM er, hvor mange 
ting, der skal fungere på kort tid, og vi 
oplevede, hvor sårbare vi som arrangører 
er, når en enkelt beboer/ejer stiller sig på 
tværs i 11. time. Men esterne klarede det 
super godt, og vi fik meget inspiration 
med hjem.
 

Sidste år var der stadig usikker-
hed om, hvilke discipliner der skal 
løbes til VM i 2020. Er der kommet 
mere styr på det?
Formaterne, der skal løbes, kendes. Der 
skal dystes i sprint (kvalifikation og finale) 
og mix-stafet som vi kender det i dag. Det 
nye format er knock-out, hvor selve nav-
net og detaljerne omkring konkurrencen 
dog endnu ikke er fastsat. Der afprøves 
flere forskellige udgaver af knock-out 
hen over sommeren, for at landsholdene 
får mulighed for at afprøve den endelig 
udgave til World Cup i Prag i efteråret.
 
Hvad bliver hovedopgaverne det 
næste år?
Det næste år bliver opgaverne blandt 
andet at markedsføre stævnet og specielt 
publikumsløbene, hvor vi skal finde det 
gode koncept med 3 byløb og 3 skovløb. 
Derudover skal vi teste så mange funk-
tioner af som muligt, at skrive kontrakter 
med tidtagning, designe stævneplad-
serne, indsamle mere inspiration og at få 
informations- og kommunikationskana-
lerne op at køre, både internt og eksternt.

Hjemmesiden er klar, og her kan findes 
information om det første træningstilbud, 
Euromeeting 21-23. september 2018. Vi 
arbejder på sponsorater, på at finde ud af, 
hvad det vil sige at skabe en fest på stæv-
nepladsen og så vigtigst af alt – skal vi 
sørge for at have det sjovt, samtidig med 
at vi planlægger, arbejder og arrangerer.

VM kommer til Danmark i 2020. For ét år siden bragte Orientering en artikel om de første forberedelser til me-
sterskabet. Stævneleder Susanne Højholt ser tilbage på en gavnlig studietur til Estland og giver indblik i næste 
års udfordringer.
TEKST: SUSANNE HØJHOLT,  
STÆVNELEDER FOR VM I 2020

2 år til VM i Danmark



30 31

I 2017 udgav IOF’s Kortkomité en ny kort-
norm kaldet ISOM 2017. Vi har i Kortud-
valget arbejdet med at oversætte den 40 
sider store manual fra engelsk til dansk. Vi 
har lagt udgaven af den danske oversæt-
telse på Kortudvalget hjemmeside. Nor-
men vil blive trykt som håndbog i lighed 
med den tidligere norm, ISOM 2000, 
således at korttegnerne kan medbringe et 
eksemplar, når de er i skoven. 

Kortnormen er en meget grundig vejled-
ning til, hvilket symbol man skal benytte. 
Vi har lavet en direkte oversættelse af den 
engelske norm, men tilføjet bemærknin-
ger, hvor vi har særlige forhold i danske 
terræner.

Set fra løberens synspunkt er der umid-
delbart ikke de store synlige forandringer, 

da de fleste rettelser er ændring af streg-
tykkelse og stiplingslængde. De vigtigste 
ændringer er følgende:

•  Der er nu en mulighed for at lægge 
grønne prikker i symbolerne for åbent 
område med spredte træer (symbol 402) 
og åbent område med lav undervegeta-
tion og spredte træer (symbol 404).

•  Der er kommet yderligere en gennem-
løbelighed “uigennemtrængelig skov” 
(symbol 411).

•  Det symbol, vi tidligere benævnte 
hugning, hedder nu spor og har fået en 
bredere betydning. Endvidere er det nu 
muligt at kombinere symbolet med gen-
nemløbeligheder (symbol 508).

•  Den olivengrønne farve for haver angi-
ver nu, som i sprintnormen, område, som 
det er forbudt at passere (symbol 520). 

Når der er behov for at kunne se symbo-
ler i det forbudte område anvendes en 
lodret skravering.    

Det er vigtigt, at løbsarrangører specifi-
cerer i indbydelse og instruktion, hvilken 
kortnorm løbskortet er tegnet efter. 
Specielt nu hvor ”spor-symbolet” skal 
indeholde information af løbbarheden af 
sporet. Dette kan være afgørende, når en 
løber udtager et vejvalg.

Dansk Orienteringsforbund består af en bestyrelse og en række udvalg. Men hvad 
arbejder man med som frivillig i DOF? Kortudvalgets formand, John Holm, giver et 
indblik i arbejdet med den nye kortnorm.

Nyt fra forbundet
TEKST: JOHN HOLM,  
FORMAND FOR KORTUDVALGET

Kortudvalgets formand, John Holm, 
er til daglig aktiv i OK Pan.

508 Smal lineært spor gennem 
terrænet

402 Åbent område med 
spredte træer
404 Åbent område med lav 
undervegetation og spredte træer

411 Uigennemtrængelig skov

520 Forbudt område

Et udvalg af de nye symboler med kortnormen ISOM 2017.

De bedste udøvere udfordrer altid. 
Det gør vi også. Vi gør ingenting for 
syns skyld. Enhver detalje på vores tøj 
skal gøre dig god. 

ÆGTE VARER

trimtex.dk          info@trimtex.dk          +45 22 84 78 70



O-Track er DOF’s nye GPS-tracking-tjeneste, 
der giver mulighed for at tracke og analysere 
både træning og konkurrence. 
Mindre erfarne løbere kan trygt finde vej 
ved hjælp af app’en, hvor man kan
få vist sin position undervejs. 
OOpret en profil på www.o-track.dk 
eller i app’en O-Track, der findes til 
både Android- og IOS-enheder. 
O-Track er udviklet med støtte fra Nordea-fonden.

Prøv O-Track af ved WMOC 
Mød os på stævnepladsen 

og se hvad O-Track kan
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