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”Fortæl at orienteringsløb er for alle”  
En nystartet familie og en ung studerende giver bud på, hvordan klubberne 
gør det nemt at starte til orienteringsløb.

Vejvalg fra VM-sprint  
Sprinten til VM blev afgjort mellem tre forhåndsfavoritter. Læs hvordan Maja 
endte med at løbe med sejren.

Klub i fokus  
Faaborg OK fortæller om Senior Service og et unikt fynsk fællesskab.

VM  
Reportage fra hele ugen, interview med Sprint Stafet-holdet, fokus på Caroline 
Gjøtterups toppræstation og Maja Alms fremtidsplaner.

Klubsamarbejde på Vestsjælland   
Flere klubber på Midt- og Vestsjælland er gået sammen og tilbyder tekniktræ-
ning for voksne nybegyndere.

Instagram #danskorientering  
De bedste orienteringsoplevelser delt på Instagram.

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

Vejvalg fra WMOC 
Rolf Lunds vejvalg fra hans vinderløb på mellemdistancen til WMOC.

WMOC i billeder  
Oplev eller genoplev WMOC i billeder, og se alle de danske medaljetagere.

Nyt fra forbundet  
DOF’s formand Walther Rahbek giver et indblik i DOF’s anti-dopingstrategi.

5 år med 10 forskellige 
medaljetagere

19 medaljer. Så mange har det danske 
landshold vundet på bare 5 år, hvilket 
udgør langt over halvdelen af den danske 
totale medaljehøst gennem tiderne, 
der lyder på 28 medaljer. Jovist, der er 
kommet flere medaljer at vinde siden 
indførslen af sprint og sprintstafet, men 
det ændrer ikke på, at de danske præsta-
tioner har været enestående.

10 forskellige løbere har haft del i de 
seneste 5 års medaljehøst, men én løber 
bliver man nødt til at fremhæve. Maja 
Alm. Firedobbelt verdensmester på den 
individuelle sprint. To sølvmedaljer på 
langdistancen. Fem medaljer fra sprint-
stafetten. Det er verdensklasse i ordets 
reneste betydning.

Når VM løbes næste år, bliver det mulig-
vis uden Maja Alm, der i stedet vil prøve 
sig af i atletikken. VM i Letland gav dog 
tegn på, at der er chancer for, at Danmark 
alligevel kan være med i medaljekampen, 
når det første skov-VM bliver afholdt i 
Norge næste år. Caroline Gjøtterup løb sig 
ind på verdensscenen med en 13. plads 
på mellemdistancen. Ligeledes løb Miri 
Thrane Ødum sit bedste VM-løb til dato 
med en 12. plads på langdistancen, hvor 
Tue Lassens stadig viste højt niveau med 
sin 17. plads.

Også inden for MTBO har der været god 
grund til at løfte armene i løbet af som-
meren. Camilla Søgaard blev for første 
gang verdensmester, da hun var hurtigst 
på disciplinen Fællesstart. Ligeledes præ-
sterede danskerne i ungdomsklasserne på 
højt niveau med 5 medaljer i U17-klasser-
ne, og Thomas Steinthal fortsætter sine 
gode resultater i juniorklassen med en 
guld og en sølvmedalje. Alt sammen no-
get der kan tyde på, at det kan blive rigtig 
sjovt at følge VM og Junior-VM i MTBO, 
når det kommer til Viborg næste år.

Henrik Rindom Knudsen,  
redaktør på Orientering

O-raklet 
Hvordan lægger man en blå bane?

Dansk orienteringspodcast
Antallet af danskere, der ugentligt hører podcast, er fra 2016 til 2017 steget fra 9 procent 
til 16 procent, viser tal fra rapporten Medieudvikling 2018. Derfor er det også oplagt, at der 
nu findes en podcast udelukkende med fokus på orienteringsløb. Under navnet Post Cast 
snakker Jeppe Ruud, Jonas Munthe og Eskil Schøning (fra venstre på billedet) om, hvad 
der rører sig i orienteringsverdenen og får besøg af prominente gæster. Find Post Cast på 
iTunes eller din podcast app.

Foto: Jeppe Ruud

Lovende takter til 
Junior-VM

De danske juniorer fik hentet 
dyrebar erfaring ved interna-
tionale løb, da der blev afholdt 
JWOC i Ungarn. Erfaring, 
der skal bruges næste år, når 
mesterskaberne kommer til 
Danmark og skal afgøres i Aar-
hus- og Silkeborgområdet.

Især de danske dameløbere fik 
vist sig frem. Annika Simonsen 
kom på podiet efter langdistan-
cen, hvor hun blev nummer 6. 
På mellemdistancen viste Agnes 
Kracht og Ida Øbro, at de kan 
være med helt fremme, da de 
blev henholdsvis nummer 10 
og 14. Førsteårsløberen Hedvig 
Gydesen blev bedste dansker 
på sprinten med en 14. plads, 
ligesom hun imponerede ved at 
komme ind som nummer to på 
stafettens førstetur.

Flere af de danske damer præsterede til JWOC. Blandt 
andet Hedvig Gydesen, der blev bedste dansker på 
Sprint. Foto: Jeppe Ruud.
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NOTER NOTER

Gemini

XERA Light Set
XERA-lampen giver masser af lys 
med sine 950 lumen. XERA er en 
let, lille sag på 55g og kan have 
det 2-cellede batteri på 122 g 

monteret i hovedselen. 
Kr. 1400,-

New Balance

Summit Unknown
Trailsko med aggresive 

knopper. Ydersålen bruger 
HydroHesion gummi, der gør 
den ekstra god på blødt og 

vådt underlag. Let og åndbar 
overdel. Ekstra beskyttelse 
ude ved tæerne. En REVlite 

mellemsål gør skoen let, 
hurtig og responsiv. Perfekt 

til ture i skoven.  
Kr. 1000,-

Inov8

X-Talon 210
En letvægts trailsko der egner  
sig til at man giver den gas i 
skoven på blødt underlag.  

Skoen benytter Sticky-Grip  
på ydersålen, der giver et godt 

greb i både vådt som tørt  
terræn. Skoen er i  

precision fit, som er  
smallereend  

standard læsten.
Kr. 1250,- 

Salomon

Trail 20
Lækker løberygsæk, der på fornemste 

vis kombinerer lav vægt, praktisk design 
og god komfort. Pakvolumen er 20 L, 
hvilket er en ideel størrelse til løb frem  

og tilbage til arbejde. 
Kr. 550,- 

MTigerSports

Ray X10
Med sine 2 Cree XPG dioder, der 

tilsammen yder 700 lumen, er 
der nok lys til at kunne lyse små 
skovstier op. Batteriet er mon-
teret i nakken på hovedselen. 

Opladning foregår simpelt via det 
medfølgende USB kabel.

Kr. 900,- 

NATTELIV

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

VINDERFOTOS 

DOF har afholdt en fotokonkurrence, hvor det gjaldt om at 
indsende billeder til den kommende bog Træning af børn og 
unge orienteringsløbere. Konkurrencen er afsluttet, og de 3 
vindere er:

Foto: Søren Stougaard

Foto: Camilla Louise Bevensee

Foto: Thomas Damm Als

14-årig imponerer til VM i præ-O
Ud over VM i orienteringsløb dannede Letland også ram-
mer for årets VM i præ-O. Fem danskere var til start, hvor 
Søren Saxtorph blev bedste dansker med en 9. plads i 
para-klassen i disciplinen Pre-O. I disciplinen Temp-O var 
14-årige Tobias Biering eneste dansker, der formåede at 
gå videre fra kvalifikationen. Konkurrencen i finalen var 
hård, og Tobias endte med en 34. plads. På stafetten 
blev Danmark 9’er ud af 20 hold i klassen Open.

Det danske hold til VM i præ-O bestod fra venstre af Tobias Biering, 
Vibeke Vogelius, Søren Saxtorph, Lars Ole Larsen og Karin Biering. 
Foto: Christian Biering

1968 var året, hvor det første 
DM i natorientering fandt sted – dog 
kun for mænd. Kvinderne kom først med 
året efter. Første vinder blev Leif Nørgaard 
i tiden 1.38.16. Her 50 år senere finder DM 
Nat sted i Rørvig Sandflugtsplantage den 
6. oktober.

Dansk MTBO-medaljeregn 

Årets højdepunkt for verdens MTBO-ryttere fandt sted i begyndelsen af 
august, hvor der i Østrig både blev afholdt VM for seniorer og juniorer, 
samt ungdoms-EM. Ugen bød på store danske resultater og hele ni 
medaljer. Mest markant Camilla Søgaards VM-guld på Fællesstarten. 
Medaljetagerne var:

Senior
Camilla Søgaard: Guld på Fællesstart og sølv på Sprint

Junior
Thomas Steinthal: Guld på Sprint og sølv på Lang

U17
Christine Reibert Hansen: Sølv på Sprint og bronze på Mellem
Mikkel Brunstedt Nørgaard: Bronze på Mellem og Sprint
Morten Örnhagen Jørgensen, Noah Tristan Hoffmann og Mikkel 
Brunstedt Nørgaard: Sølv på Stafet

”Noget, jeg plejede at bruge, var at kigge på krigs-
dokumentarer de sidste dage op til et løb. På den 
måde fik jeg et bredere perspektiv og kunne se, at 
det, jeg selv undertiden oplevede som stress og 

pres, bare var en leg.”

-Thierry Gueorgiou i Skogssport om at komme i det rigtige 
mindset inden et vigtigt løb.

Camilla Søgaard med sin første VM-medalje af guld.  
Foto: Nina Hoffmann
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Historisk sejr for Maja Alm
Den mest sikre af medaljerne, og som 
alle troede på, var til Maja Alm i sprinten, 
hvor hun startede ud som forsvarende 
verdensmester - for tredje gang i træk. 
Men forberedelserne havde ikke været 
optimale på grund af en skade, og det 
var et meget stærkt startfelt i år. Så det 
var ikke sikkert.

Og det så da heller ikke sikkert ud på de 
første poster i Rigas middelalderkvarter. 
Maja starter ud med et dårligt vejvalg og 
mister også tid på de følgende poster, så 

hun ved post 3 er på en 26. plads. Ved 
post 7 stopper hun endda ganske usæd-
vanligt helt op. Men så kommer der fart 
over feltet, og Maja æder sig op gennem 
placeringerne, indtil hun ved tredjesidste 
post overtager føringen. 

Det fjerde VM-guld i sprint er i hus, og 
det er første gang nogensinde, at det 
lykkes nogen at tage fire guld i træk på 
den samme distance! 

De øvrige danskere i finalen viste også 
gode takter, hvor Caroline Gjøtterup og 
Jakob Edsen forbedrede deres resultat 
fra sidste år – Jakob var endda blot 23 

sekunder fra en medalje. Magnus Dewett 
løb i sin første VM-finale i sprint ind på 
en 27. plads.

Pac-Man-Maja sikrer medaljen
Man skal aldrig undervurdere et dansk 
sprintstafethold med Maja Alm på 
sidsteturen! Det er en lære, mange lande 
har måttet sande gennem alle de år, hvor 
sprintstafetten har været på program-
met. Traditionen blev startet ved VM i 
Trento i 2014, hvor hun i øsende regnvejr 
løb en sølvmedalje hjem – blot tre sekun-
der fra guldet. Og både sidste år og i år 
blev Maja sendt "i byen" med et håbløst 
minut op til medaljerne.

Første tur blev løbet af en debutant 
på holdet, Amanda Falck Weber. Hun 
gjorde sig bemærket ved at stoppe op 
ved startpunktet og læse kort fremfor 
blot at løbe efter de andre. Et sikkert løb 
var planen, og den fulgte hun og kunne 
sende Tue Lassen ud på anden tur blot 
24 sekunder efter førende Sverige, der 
havde Tove Alexandersson på første 
tur. Opgaven for Tue samt den anden 
debutant på holdet, Jakob Edsen på 
tredje tur, var den samme: Løbe stabilt 

og sikkert og ikke tabe for meget tid på 
dumme fejl.

Alligevel var der 1:44 op til svenskerne 
i front og lige knap et minut til bron-
zen – samt ikke mindre end fem hold, 
der skulle overhales på vejen. Godt nok 
havde Maja slået alle fem løbere med 
over et minut dagen før i sprintfinalen, 
men var elastikken strukket lidt langt 
denne gang? 

Nej, det var den ikke. Det var en hurtig-
løbet bane i fladt terræn – lige noget for 
Maja – og efter stævnepladspassagen 
var en del af banen rent løb i parken. 
Der kunne Maja se de andre, og så var 
det bare med at trykke på og "æde" den 
ene konkurrent efter den anden, indtil 
bronzemedaljen var hjemme.

Caroline Gjøtterup imponerer på 
mellem
Hvor det var letløbet på sprint-distancer-
ne, så var det tilsvarende sværtløbet på 
skov-distancerne, der alle var kendeteg-
nede ved nogle store og stejle slugter 
mod floden Gauja i området omkring 
Sigulda.

Efter at have været lidt skuffet over sin 
placering på sprinten, kunne Caroline 
komme i mål på mellemdistancen i bed-
ste tid - og en tid, der i den sidste ende 
gav hende en 13. plads, under 2 minutter 
fra bronzemedaljen, der overraskende 
gik til franske Isia Basset.

"Vi har jo været på træningslejr her-
ovre, hvor det var en blanding af gode 
elementer og kæmpebom. Planen var 
derfor ikke at løbe perfekt, men at gribe 
fejlene, før de blev for store. Og det lyk-
kedes!"  forklarede hun om sit løb.

For Miri Thrane Ødum lykkedes det min-
dre godt, og hun endte med en placering 
midt i feltet.

Hos herrerne løb Björn Cederberg sig 
ligesom Caroline Gjøtterup til sit bedste 
VM-resultat, da han blev nummer 27 på 
de knap seks kilometer, mens Magnus 

Dewett blev nummer 43. Placeringer, 
der viser det nuværende niveau ifølge 
landstræner Kenneth Buch, der mest 
kigger fremad:

"Vi er tilfredse, men kigger mest på po-
tentialet, for det er et ungt hold. De har 
slidt meget på træningen, hvor det blev 
til flere fejl, men på dagen præsterede de 
deres bedste, og det viser, at de arbejder 
på den rigtige måde."

Stafet med afgørende vejvalg
"Lidt mere øvelse, og så bliver det sjovt!" 
Det var vurderingen fra Kenneth Buch 
efter stafetten omkring den historiske 
borg, Tureida Pils, hvor målsætningen 

om en 6. plads til damerne og 10. plads 
til herrerne var meget tæt på at blive 
indfriet. Ikke mindre end to ud af tre på 
stafetholdene var debutanter, og alle løb 
op til deres bedste – med den rutinerede 
Maja Alm som undtagelsen.

Hos damerne lykkedes det for Amanda 
Falck Weber på første tur at undgå 
større fejl, og hun kom i mål som num-
mer 12. Caroline Gjøtterup viste derefter, 
at præstationen på mellemdistancen 
ikke var et tilfælde. Hun bliver sendt ud i 
en forfølgergruppe og får hentet ind og 
skifter som nummer seks og har løbet i 
dagens sjettebedste tid.

Medaljehøsten 
fortsætter – endnu 
et fantastisk VM af Danmark
Sportschef Lars Lindstrøm havde sat målsætningen for dette års VM til tre medaljer. 
Det var nok de fleste, der mente, at det var at sætte overliggeren ret højt. Hvis alt 
flaskede sig, var der muligvis chancer for tre medaljer, men ville alt flaske sig?

TEKST OG FOTO: KELL SØNNICHSEN

Simone Niggli og Thierry Gue-
orgiou har vundet henholdsvis 
23 og 14 VM-guld, men ingen 
af dem har vundet fire gange i 
træk på den samme distance.

Tue Lassen sender Björn Cederberg ud på andentur som nummer fire.

De førende 6 hold på andentur af damestafetten med 'samlet start' på post 12. Venstrevejvalget er lidt for 
defensivt. (Kilde: gpsseuranta.net)

Det danske bronzevindende hold på Sprintstafetten.

Især på de sidste par poster satte Maja Alm turbo på og sikrede sig guldet på Sprint.
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En af de store udfordringer var det sidste 
reelle stræk på banen, 12-13, hvor man 
skulle krydse indtil flere dybe slugter op 
til selve borgen. Det er her, Maja laver 
en stor parallelfejl, der gør, at hun for 
første gang i lang tid ikke henter nogen 
placeringer på en sidstetur. Holdet ender 
på den sjetteplads, som Caroline havde 
sendt hende ud med.

Hos herrerne starter Tue Lassen med at 
vise tænder. Han er med i front helt fra 
start, og er allerforrest ved post 13, hvor 
herrerne har et lignende langstræk op til 
borgen. Der gennemfører han sit vejvalg 
lidt dårligt, men kan alligevel sende Björn 
Cederberg ud som nummer fire blot 

45 sekunder efter førende Letland. En 
føring, der vakte en del jubel hos hjem-
mepublikummet – og Letland blev ved 
med at være med helt i front indtil sidste 
langstræk på sidste tur.

Ved publikumspassagen havde Björn 
hentet lidt ind på de førende, og i mål 
kunne han sende Magnus Dewett ud kun 
godt et minut efter de førende – sam-
men med Matthias Kyburz (SUI) og 
Frédéric Tranchand (FRA).

"Det var en hård opgave at gå ud med 
de store drenge," konstaterer Magnus 
tørt bagefter. Men da de har forskellige 
gaflinger på første post, er de andre hur-

tigt væk, og Magnus kommer til at løbe 
meget alene og taber noget tid på sin 
tur. Slutplaceringen bliver 12 – ikke me-
get bag målsætningen om en 10. plads.
Kyburz og Tranchand løber utroligt hur-
tigt og henter hver syv placeringer op til 
henholdsvis sølv og bronze i den meget 
tætte og spændende herrestafet, der for 
tredje år i træk blev vundet af Norge.

Hjernerystelse – og sølvmedalje
Det var med ansigtet skiftende mellem 
glæde og smerte, at Maja Alm sad ved 
pressekonferencen efter langdistancen. 

Hun havde vundet sølv, men sad også 
med en ispose trykket mod næsen, som 
hun frygtede var brækket.

Det var absolut ikke en drømmestart, 
Maja fik. Et pænt bom allerede på post 
1 gjorde, at det så svært ud at gentage 
medaljen fra sidste år. Hun var ved post 1 
på en 26. plads – over et minut efter den 
hurtigste, Tove Alexandersson fra Sve-
rige, der tilmed startede lige efter Maja.

Så det var med lidt stress på og en halv 
forventning om at se Tove hvert øjeblik, 
det skulle være, at Maja mentalt fik 
genstartet sit løb. Maja så aldrig Tove 
derude – selvom de havde stort set 
samme vejvalg på hele banen. Undervejs 
hentede Maja lidt af det tabte, men sidst 
på banen var det Tove, der halede ind på 
Maja. Specielt til post 13 hentede Tove 
tid, men det er ikke så underligt. På det 
stræk hamrede Maja næsen ind i en gren, 
og det var grunden til, at hun efter løbet 
sad med isposen og følte sig groggy. 

Senere viste det sig, at hun havde fået en 
hjernerystelse!

Miri Thrane Ødum var derimod lutter 
smil efter sit løb, der gav en meget for-
nem 12. plads. Alligevel kunne hun godt 
få øje på forbedringer i sit løb. Amanda 
Falck Weber, der endte med en 27. plads, 
var mindre tilfreds med sit løb.

Hos herrerne var det igen Tue Lassen, 
der leverede bedste præstation, hvor 
han fik et kvarters tid i "førersofaen" 
efter at være kommet ind i bedste tid. 
Det blev til en 17. plads – ligesom sidste 
år i Estland. Björn Cederberg var godt 
med på første del af banen, men så slap 
batterierne op, og han endte som num-
mer 45.

69 sekunder kostede Majas bom på post 1. Kilde: gpsseuranta.net

Tue Lassen fik et kvarter i 'førersofaen', efter han var kommet i mål på langdistancen.

Udenfor landsholdets to fe-
riehytter lidt nord for Sigulda 
i Letland er der fred og ro og 
udsigt over en golfbane. De 
eneste lyde er fuglene, en bil 
i ny og næ og vinden i birke-
træerne. Jeg er taget hertil for 
at få en snak med løberne om 
sprintstafetten og forberedel-
serne inden.

Sprintstafetten er noget af et dansk ikon. 
Fem gange har det været løbet til VM. 
Fem gange har det givet medalje. Og 
fem gange har Maja Alm og Tue Lassen 
været på holdet. I år blev det til bronze 
sammen med Jakob Edsen og Amanda 
Falck Weber.

Hurtigløberterræn
Der er generel enighed om, at det var et 
meget letløbet terræn. Tue mener, at det 
var den hurtigste kilometertid nogen-
sinde i en sprint, og den havde nok været 
lidt kedelig, hvis det havde været en 
individuel sprint. Amanda indskyder, at 
det også var fladt.

”Ja, og det betyder, at det korteste 
vejvalg er det hurtigste,” forklarer Tue. 
”Vi er generelt teknisk godt forberedt på 
flade sprinter, for dem løber vi mange af.”
”Og det har vi også gjort,” overtager 
Maja. ”Vi havde også trænet spærringer 
– altså at der var opsat kunstige forhin-
dringer, så man ikke før løbet kunne for-
berede sig på de bedste vejvalg på det 
gamle kort. Men dem var der ingen af.”
”Men vi har nu ikke forberedt os spe-

cielt,” siger 
Tue. ”Vi 
har selvføl-
gelig kig-
get på det 
gamle kort 
og kigget 
på Google 
Street 
View. Men 
åbnin-
gerne har 
altid vist 

sig at være store, så der var ikke noget 
at være i tvivl om.”

Oplæring er guld værd
Maja skrev på sin Instagram-profil, at 
holdet bestod af ”to gamle cirkusheste 
og to debutanter”, og indtil nu har det 
stort set kun været ”cirkushestene”, der 
har ført ordet. Men hvordan er det at 
være de to nye på holdet?

”Det er megafedt!” udbryder Jakob. ”Der 
er prestige i at være på spintstafetholdet 
og være med til at føre det videre. Og 
det er rart at være på hold med to så 
rutinerede løbere, der er så villige til at 
dele ud af deres erfaringer.”

Amanda er enig: ”Der er en tryghed 
med to, der har prøvet det hele før. Så 
når man er rigtig nervøs før start, så er 
det ikke så farligt, for de siger, at ’sådan 
plejer det at være’, eller at få at vide, at 
alle har tunge ben på et tidspunkt.”

”Ja, det havde Tue forberedt mig på,” 
skyder Jakob ind. ”Undervejs føles det 
ad h… til, og man føler sig langsom. Tan-
kerne er der, men så gælder det om at 
vende tilbage til planen og udføre den.”
Tue ser det som sin og Majas fornemme-
ste opgave at forberede nye på holdet 
så godt som muligt, så man på trods af 

To debutanter og to 
gamle cirkusheste

Resultat Sprintstafet
1. 58:27 Sverige 
(Tove Alexandersson, Emil Svensk, Jonas Leandersson, Karolin Ohlsson) 

2. +0:31 Schweiz 
(Elena Roos, Florian Howald, Fabian Hertner, Judith Wyder)

3. +0:47 Danmark 
(Amanda Falck Weber, Tue Lassen, Jakob Edsen, Maja Alm)

Amanda Falck Weber ryster benene inden starten på Sprintstafetten. 



10 11

Vidste du at… Danmark har vundet medalje alle fem 
gange, der har været løbet sprintstafet ved VM?

2014: Sølv (Emma Klingenberg, Tue Lassen, Søren Bobach, Maja Alm)

2015: Guld (Emma Klingenberg, Tue Lassen, Søren Bobach, Maja Alm)

2016: Guld (Cecilie Friberg Klysner, Tue Lassen, Søren Bobach, Maja Alm)

2017: Sølv (Cecilie Friberg Klysner, Andres Hougaard Boesen, Tue Las-
sen, Maja Alm)

2018: Bronze (Amanda Falck Weber, Tue Lassen, Jakob Edsen, Maja 
Alm)

Det er varmt og trækker op til 
tordenbyger. Maja har derfor ikke 
varmet så meget op som vanligt 
for ikke at overophede før løbet. 
Derfor er den mentale forberedel-
se heller ikke helt så langt fremme 
som vanligt. Og et minut før hun 
skal være i startboksen, skal hun 
lige på WC. På startstregen kan 
man ikke se det, men Maja er 
stjernenervøs. Det er tredje gang i 
træk, at hun står der som forsva-
rende verdensmester.

Knap 14 minutter senere kan hun stå med 
sin fjerde guldmedalje i hånden, og da 
ugen er omme, hænger der tre medaljer 
om halsen.

Endnu engang har Maja Alm ikke bare 
levet op til forventningerne, men overgået 
dem. Og det er på trods af, at forberedel-
serne ikke har været optimale.

2019 står på VM i atletik
Nu er der så gået en uges tid efter VM, 
og i stedet for at følge planen og stille op 
til baneløb i Sverige sidder Maja hjemme 

følelserne ikke går i mentalt koma.

”Jeg har set folk lave de mærkeligste 
ting,” fortæller han. ”Vores styrke gen-
nem årene er, at alle på holdet løber op 
til niveau og leverer stabile præstationer. 
Det er guld værd, at der nu er så mange, 
der har prøvet at være på holdet, så der 
er nogen til at tage over efter Maja og 
mig på et tidspunkt.”

Imponerende afslutning – helt 
efter planen
Speakeren i mål var næsten ved at sluge 
mikrofonen under Majas sidstetur, der 
bragte holdet op fra tilsyneladende 
håbløs syvendeplads med et minut op til 
medaljerne. Alle – jeg selv inklusive - var 
overbevist om, at så meget kunne hun 
ikke hente. Denne gang var gabet for 
stort. Men det var i virkeligheden helt 
efter planen. På papiret var Sverige og 
Schweiz stærkest, så det var de øvrige 
nationer, Danmark fokuserede på, og 
Maja vidste, at hun kunne hente meget 

tid til sidst. Det gjaldt om, at holdet løb 
stabilt indtil da uden at lave store fejl.

Og det var præcis, hvad Amanda gjorde, 
da hun – overraskende og lige ved at 
blive løbet ned – stoppede op ved start-
punktet i stedet for blot at følge med 
flokken på førstetur.

”Jeg ville være helt sikker på mit 
vejvalg,” forklarer hun. ”Vi havde på 
forhånd diskuteret, at der med det 
startpunkt ville være store forskelle på 
vejvalgene ud fra det. Jeg fokuserede på 
min egen tekniske præstation og vidste 
ikke rigtigt, hvordan de andre løb. Det 
lykkedes godt, og jeg kunne endda se 
Tove Alexandersson i front ned gennem 
parken efter stævnepladspassagen. Der-
fra var den største udfordring mentalt 
at holde fokus og være helt sikker på 
vejvalget. Igen måtte jeg stå helt stille et 
sted i stedet for at følge de andre.”
Amanda kom ind 24 sekunder efter de 
førende svenskere.

”Jeg havde for-
ventet, at Tove 
Alexandersson 
ville trække fra på 
førstetur og even-
tuelt trække flere 
hold med sig,” for-
klarer Tue. ”Derfor 
tog jeg måske 
lidt overraskende 
andenturen, så det 
ikke var Jakob, der 
skulle ud og hente 
en hel flok.”

Tue taber blot fem sekunder til sven-
skerne, og Jakob løber ud på tredjeturen 
– også med opgaven at løbe stabilt:
”Jeg taber noget tid undervejs – især til 
sidst,” indrømmer han. ”Der tager jeg 
nogle lidt lettere vejvalg for at undgå at 
lave fejl. Det var opgaven: ikke at smide 
tid på dumme fejl.”

Og det betød, at Maja helt efter planen 
kunne sendes ud på sidste tur med cirka 
1 minut op til bronzemedaljen. Selvfølge-
lig var holdet nervøs undervejs, og selv-
følgelig var det hårdt. Men Maja havde 
slået alle de mellemliggende sidsteturs-
løbere med over et minut i sprintfinalen 
dagen før, så det var absolut muligt.
Men imponerende er det ligegodt! 
Så kan de sige nok så meget, at det var 
efter planen.

bag nedrullede gardiner. På langdistan-
cen løb hun ind i en gren og pådrog sig en 
hjernerystelse.

”Jeg får hørt en masse lydbøger, for jeg 
må hverken læse eller se TV,” forklarer 
hun. ”Når jeg er ovre hjernerystelsen 
og kan løbe igen, så er det baneløb, der 
kommer i fokus. Det bliver interessant – 
og sikkert også meget sundt - at prøve 
at have et forår, hvor jeg fokuserer på 
at kvalificere mig. Jeg har ikke prøvet et 
sådant pres før.”

Kvalifikationen er dog ikke til OL, men til 
VM i atletik, hvor kravene er endnu større.
”Målet næste år er at komme til VM i atle-
tik, men det er ikke sikkert og heller ikke 
alfa og omega, om jeg gør det.”

VM i orienteringsløb i 2019 er derimod 
ikke et mål at komme til. Efter OL i 2016 
tog Maja og Lars Lindstrøm en snak om 

muligheden for at komme til OL i 2020. 
De lagde planer, hvor VM i år godt kunne 
passe ind, men ikke næste år.

”Tungt norsk terræn stemmer ikke godt 
overens med høj hastighed på bane,” 
lyder det tørt fra Maja. ”Men hvis der er 
plads på stafetholdet, stiller jeg gerne 
op uden forberedelse. Forhåbningen er 
dog, at der er tre andre, der kan slå mig af 
holdet, så jeg ikke skal bruges!”

WOC er vigtigere end OL
Det store spørgsmål er så VM i 2020 
– samme år som OL. Det er det første 
sprint-VM, og det er tilmed på hjemme-
bane, endda nærmest i cykelafstand fra 
barndomshjemmet i Rødekro. Kan det 
passe ind i planerne?

”Drømmemålet er at løbe VM først og 
så OL en måned senere. Det burde være 
realistisk, at begge dele ligger indenfor 

samme formtop. Men det kræver, at jeg 
kvalificerer mig tidligt på sæsonen til OL, 
så træningen kan matche begge mål i 
stedet for at fokusere på kvalifikation.

Men hvis jeg skal jagte kvalifikationen til 
OL i foråret, og det ikke ser realistisk ud, 
så ryger OL-drømmen, og jeg fokuserer 
på VM på hjemmebane. Det vil jeg rigtig 
gerne, for det er lige så stort som OL. Det 
er alle selvfølgelig ikke enige i, men for 
mig personligt er det sådan. I værste fald 
bliver jeg hurtigere af OL-satsningen!”
Og selv om hun lige nu sidder med hjer-
nerystelse og ikke kan løbe, så kan man 
alligevel høre glæden i de afsluttende 
bemærkninger:

”Der er fedt at have et stort mål to år 
fremme. Og så stort et mål, at jeg ikke 
ved, om det kan lade sig gøre, selv om jeg 
gør alt, hvad jeg kan. Det motiverer mig 
meget.”

Maja Alms  
fremtidsdrømme

Caroline Gjøtterups 
gennembrud

Mobiltelefonforbindelsen til Berch-
tesgaden i Tyskland er lidt dårlig. 
Caroline Gjøtterup er taget hertil 

på ferie efter VM for at bestige bjerge, og 
man kan sige, at hun på en måde dermed 
har nået sin målsætning – et stabilt højt 
niveau - for resten af året. Men det er nu 
ikke højdemeter, men orienteringsmæs-
sigt, at det er målet. Siden sin debut ved 
VM sidste år er resultaterne udelukkende 
blevet bedre og bedre kulminerende med 
en 13. plads på mellemdistancen og at 
løbe stafetholdet op på en 6. plads ved 
VM i år. På mellemdistancen var der kun 
to minutter op til medaljerne.

”Ja, er det ikke sindssygt?” udbryder hun i 
telefonen. ”Jeg er virkelig glad for det løb. 
Det tænder virkelig meget motivationen. 
Det var fedt at føle, hvordan det hele 
lykkedes. Mit VM gik rigtig godt, og jeg er 
fuldt ud tilfreds.”

Hun trækker dog lidt på det sidste med 
tilfredsheden, og det er da også med en 
modifikation: ”Sprinten kunne jeg have 
løbet lidt bedre. Det var et stabilt niveau, 

men der var mere at komme efter.”

I slutningen af august er der World Cup 
i Norge og en god måneds tid senere 
afslutningen i Tjekkiet. 
Planerne for dem er 
fastlagt:

”Jeg vil gerne vise, 
at jeg kan holde det 
niveau, jeg viste til VM. 
Og det er planen at 
arbejde med at opnå 
en stabilitet helt frem 
til VM næste år. Hvad 
der så skal være målet 
til den tid, ligger ikke 
fast endnu.”

VM næste år bliver 
muligvis uden Maja 
Alm, og det er så op 
til resten af holdet at 
fylde pladsen ud.

”Vi håber alle, at vi kan 
rykke os godt frem til 

VM næste år. Det bliver svært at nå Majas 
niveau, men man skal aldrig sige aldrig!” 
afslutter Caroline. Motivationen og ambi-
tionen er der.

Caroline Gjøtterup løb i sjettebedste tid stafetholdet op fra en placering som 
nummer 12 til sjettepladsen.

Maja med sin sjette VM-medalje på Sprint – den 
fjerde i streg af guld. 

Tue Lassen tabte på andenturen kun 5 sekunder 
til Emil Svensk på det førende svenske hold.
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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 Faa- 
borg OK, der trods sin størrelse 
er konstant leveringsdygtig 
med landsholdsløbere.

Hvordan har klubben udviklet sig de seneste 
10 år?
Vi er jo en lille klub, men der er altid gang i et 
eller andet. Mest markant set udefra er det nok, 
at klubben har formået at have løbere på senior-
landsholdet stort set uden afbrydelse i alle 10 år 
og hevet stribevis af DM- og VM-medaljer hjem. 
I år er det Caroline Gjøtterup og landsholdets 
nestor Tue Lassen, der repræsenterer klubben 
på landsholdet. Derudover har klubbens løbere 
huseret på MTBO-landsholdet og juniorlands- 
holdet.  Klubbens medlemstal har stabiliseret 

sig omkring det nuværende antal. Gennemsnit-
salderen er blevet højere. Det er jo på den ene 
side positivt, fordi det er et resultat af, at mange 
er medlem igennem mange år. Nogle har været 
medlem siden klubbens start for 40 år siden. 

Men desværre må vi erkende, at det er rigtig 
svært at tiltrække nye unge medlemmer. Og når 
vores unge har afsluttet deres ungdomsuddan-
nelse, så flytter de til de større uddannelsesbyer, 
og de flytter desværre ikke hjem igen. Heldigvis 
bevarer flere deres medlemskab i klubben, 
mange år efter de er flyttet. 

Klubben har altid været kendt for sine stærke 
familier, hvor flere generationer er medlem af 
klubben. Vi har en gruppe børn og teenagere, 
der træner i klubben og deltager på kredsniveau 
i U1, U2 og Junior samt i TC Syd.

Et af klubbens største aktiver er en stor gruppe 
ældre og erfarne løbere, som er meget aktive 
og har ansvar for mange opgaver i klubben. 
De kalder sig selv "Senior Service", men kunne 
med rette kaldes for "Ældre Eliten". De mødes 

hver onsdag og tager sig af alt forefaldende som 
reparation og vedligeholdelse af vores materiel, 
blandt andet klubbens cirka 200 faste poster. De 
har hvert år flere hundrede børn fra områdets 
skoler til skolemesterskaber i orienteringsløb, 
ligesom Senior Service har undervist i orienter-
ingsløb på to skoler i Faaborg. De deltagende 
skolebørn har haft orienteringsløb på skemaet i 
alt 14 gange i efteråret 2017 og foråret 2018.  

Dette forår har vi satset på ungdomstræningen. 
Der blev ansat og uddannet to nye trænere, der 
sammen har stået for træningen under ledelse af 
Tue Lassen. Træningen blev gennemført ud fra 
princippet "samme tid og samme sted". Håbet 
var, at vi kunne tiltrække en masse nye medlem-
mer til ungdomstræningen via skoleprojektet. 
Det lykkedes ikke. I stedet havde vi succes med 
at styrke træningen af vores nuværende ung-
domsløbere og sammenholdet i klubben, blandt 
andet fordi der var fælles klubspisning hver uge.

Vi samarbejder med de øvrige fynske klubber 
om større stævner. Vi har i de seneste år på Fyn 
samarbejdet omkring blandt andet Påskeløb i 

KLUB I FOKUS – Faaborg OK

Faaborg OK

Navn: Faaborg Orienteringsklub

Antal medlemmer: 85 – heraf 14 
under 18 år

Stiftet i år: 1978

Formand: Bent Mikkelsen

Division: 2. division i Sydkredsen
  
Mest brugte træningskort:  
Svanninge Bakker og Sollerup

TEKST: SØREN KLINGENBERG 

2014 og DM-stafet og DM-lang i 2017, ligesom vi 
siden 2011 har samarbejdet omkring afviklingen 
af Fynsk Sprint Cup. 
  
Har klubben nogen fokuspunkter de næste 
par år?
Et fokuspunkt er fortsat at arbejde på at 
tiltrække medlemmer, gerne familier med børn. 
Hvert år har vi haft tiltag, der enkeltvis ikke har 
kastet særligt meget af sig, men hvor vi må kon-
statere, at det lange seje træk tæller. Nye løbere 
dukker op drypvis. Og dem har vi været gode 
til at holde fast på. Vi nurser dem rigtig meget 
i starten. Blandet andet har vi det princip, at 
nye i klubben kvit og frit kan træne med nogle 
måneder, til de har besluttet sig for, om det er 
noget for dem. Lige nu matcher det antal, som 
forlader klubben, det antal nye medlemmer, som 
vi trods alt får

Vi deler klubhus med Faaborg ski- og motions- 
klub, og der arbejdes i øjeblikket på et projekt, 
hvor vi sammen med spejderne skal dele et 
flot nyt klubhus, der efter planen skal opføres 
på samme adresse som det gamle ved foden af 
Svanninge Bakker.

Desuden står vi for værtskabet af DM-nat 2019, 
som vi afvikler i samarbejde med Svendborg 
og Odense. Korttegning og banelægningen er i 
gang. 

Hvad har I gode erfaringer med, som I gerne 
vil dele med andre klubber?
Det gode og tillidsfulde samarbejde med de 
øvrige fynske klubber, som det har udviklet sig. 
I klubberne tilsammen er der rigtig mange gode 
ressourcer, der kommer i spil på den måde. 
Samarbejdet gør os stærke og gør det muligt at 
løfte større opgaver. 

Hvilke træningstilbud har I?
Vi har klubtræning stort set året rundt. I den 
lyse tid er det torsdag aften og ellers lørdag 

eftermiddag. Om foråret udbyder Svendborg 
OK deres Sydfyns 5-dages, og lige efter tilbyder 
Odense OK Fyns 5-dages. Til gengæld byder vi så 

på Faaborg 3-dages i august. I januar og februar 
løbes der hver lørdag fælles vintertræninger på 
Fyn. Vi plejer også at have nogle enkelte fælles 
nattræninger i løbet af vinteren. Juli er den en-
este måned, hvor der ikke er faste træninger. 
I øjeblikket diskuteres det i Faaborg og de andre 
fynske klubber, om vi ikke skal gøre alle eller 
flere klubtræninger åbne for andre klubbers 
medlemmer for derved at øge det samlede 
træningstilbud.

Har klubben nogen traditioner?
Vores traditioner er sammen med "Ældre Eliten" 
det kit, der holder klubben sammen. Som eks-
empler kan jeg nævne klubturene til Nordjysk 
2-dages, Påskeløb og Høst Open. Derudover 
klubbens egne faste arrangementer store beded-
agsaften, Midsommerstafet, Faaborg 3-dages, 
Klubmesterskab og fest, Juletræsløb og march.

Hvis I skulle stille ét spørgsmål videre til en 
anden klub, hvad skulle det så være?
Har I haft et tiltag i klubben, der har gjort en 
afgørende forskel i positiv retning?

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

Erik Damgaard, Morten Lassen og Erik Ljungdal instruerer skoleelever i o-løb fra klubhuset. Foto: Lotte Hjort

Emma Klingenberg, Tue Lassen og Caroline Gjøtterup er ofte garanter for, at den grønne Faaborgtrøje kommer 
på podiet. Foto: Lotte Hjort 

Faaborg OK’s skrappeste håndværker og opfinder Olav Christoffersen på vej i mål efter af have passeret en bro 
kreeret af Senior Service. Foto: Leif Kristensen

Lis Knudsen og Lotte Hjort diskuterer vejvalg. Foto: Leif Kristensen
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CLIMBING ON THE BORDER

COAST ACTIVITIES

GAMLEBYEN IN FREDRIKSTAD

In summer, Østfold is the ideal place for thrills and adventures, both indoors and in 
our great outdoors.
 
Visit Østfoldbadet (fun pool) in Askim, Superland (fun pool) or INSPIRIA Science Center in 
Sarpsborg, the huge Model Train Centre in Gamlebyen (Fredrikstad’s Old Town) or one of the 
Østfold Museums. We have a great choice of bowling alleys, laser play centres and indoor 
playgrounds. Outdoors we recommend a visit to ‘Klatring på Grensen’ (Climbing on the Border) 
in Halden, canoeing, lake fishing, or swimming and fishing for crabs along our beautiful coast. 
Our Østfold Calendar is a rich buffet, with something for everyone! Go to our webpage for tips 
on activities, beaches, and an overview of cultural and sporting events!
 

Welcome to Østfold and GOOD LUCK at the WOC!

WWW.VISITOESTFOLD.COM

WELCOME TO 
WORLD ORIENTEERING
CHAMPIONSHIPS 2019 -  12 – 17 AUGUST

PROGRAM:
MON 12th AUGUST: 
Opening Ceremony,  
Town square  
TUE 13th AUGUST: 
Qualification middle distance
WED 14th AUGUST: 
Long distance
FRI 16th AUGUST: 
Middle distance finals
SAT 17th AUGUST: 
Relays

6 spectator races
Fantastic terrain  
– wonderful experiences

SARPSBORG – ØSTFOLD
12th–17th of AUGUST 2019

SPECTATOR 
RACES 
EVERY DAY!

NOKIAN TYRES
WORLD ORIENTEERING

CHAMPIONSHIPS
ØSTFOLD NORWAY 2019

 www.woc2019.no
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VEJVALG 

TEKST OG FOTO: KELL SØNNICHSEN

"Battle of the giants" 
 - Wyder, Alexandersson, Alm
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E) - hvor forskelligt fra M
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Judith W
yder (SU

I) - hvor forskelligt fra M
aja

De tre helt store stjerner på 
kvindesiden, Maja Alm, Judith 
Wyder og Tove Alexandersson, 
stod for første gang siden 2014 
overfor hinanden på sprintdi-
stancen til VM. Med en stærk 
afslutning viste Maja, at hun 
stadig er sprint-dronningen. 

De første tre poster går langsomt. Maja 
har et dårligt vejvalg til post 1, og mister 
dertil forbløffende lang tid på det. Det 
er den post, hun mister mest tid på. Til 
post 3 har hun niendedårligste stræktid 
og ligger her 12 sekunder bag Anna Närhi 
fra Finland og næsten lige så meget bag 
både Judith Wyder (SUI) og Tove Alexan-
dersson (SWE). Men herfra går det mest 
fremad.

Maja: ”Jeg er tøvende og lidt hakkende 

i starten. Der sker mange ting med for-
budte områder og bygninger, der ikke helt 
matcher mine forventninger, og så er jeg 
lige ved at løbe forkert til post 2 og falde 
ved 3'eren. Så jeg sætter farten ned. Det 
var en dårlig start, og jeg vidste, at det ko-
stede tid. Men jeg pakker det hurtigt væk 
og forsøger at lade være med at forcere 
på grund af det. Alligevel kan jeg åbne op 
for tempoet til post 4.”

Posterne 5-6 og 7-8 er præget af tricky 
vejvalg. Maja gør det rigtige, men alligevel 
er der kun fem, der er langsommere til 
post 7 – hvor hun også stopper op.

Maja: ”På vej til post 7 bruger jeg tid på at 
læse strækket til post 8. Og selv da stop-
per jeg op ved posten for at tage stilling. 
Ved VM i Venedig i 2014 lavede både Tove 
Alexandersson og jeg fejl, mens Judith 
Wyder løb stabilt og vandt. Der lærte jeg, 
at man bliver nødt til at give sig selv tid til 
at se de rigtige vejvalg. Vores træning før 
VM havde vist, at jeg godt kan se dem, så 
før løbet havde jeg besluttet, at jeg skulle 

give mig selv tid til at finde 
dem. Men jeg kan ikke huske, 
hvornår jeg sidst har stået helt 
stille på en sprint. Jeg følte mig 
stresset og var tilmed meget 
bevidst om, at der stod en 
kameramand og filmede. Men 
det bevirkede faktisk, at jeg 
var endnu mere besluttet på 

ikke at lave fejl, så jeg skulle stå stille.”

Post 8 er en af de afgørende poster. Maja 
henter 7 sekunder på Tove, der fører ved 
post 7, men tager et dårligt vejvalg og 
taber føringen til Judith. Maja er nu 7  se-
kunder efter Judith og henter endnu mere 
til post 9, hvor Judith zigzagger og igen 
mister føringen til Tove.

Til post 13 er det så Toves og Majas tur til 
at tage et lidt forkert vejvalg, og Judith 
kommer igen i front. Men alle ligger 
indenfor 5 sekunder. De afgørende stræk 
er post 14-15-16. Til post 15 tager Judith 
igen et forkert vejvalg, der koster hende 
10 sekunder, mens Maja og Tove gør det 
rigtige. Til post 16 løber Maja ganske 
enkelt fra alle andre. Hun vinder strækket 
klart med 9 sekunder og er 13 sekunder 
hurtigere end Tove! Dermed bringer hun 
sig for første gang i front, men det er så 
også med 8 sekunder. Derfra er det rent 
løb til mål.

Maja: ”Ved publikumspassagen havde 
Lars Lindstrøm råbt: "Perfekt! Det går 
efter planen". Det gav ro til sidste runde. 
Indtil post 15 havde der været mange ret-
ningsskift og brosten, og først til post 16 
kunne jeg sparke fra. Nu kunne jeg åbne 
op for spurten, og jeg pressede alt, hvad 
jeg kunne. Jeg er rigtig stolt over sejren. 
Det er første gang, at både Judith Wyder 
og Tove Alexandersson stillede op mod 
mig siden 2014, og det viser, at min sejr de 
første tre gange ikke bare var et tilfælde.
Det var virkelig fedt!”

For første gang i meget lang tid til et sprintløb måtte Maja stå stille 
ved en post for at tage vejvalg.

Resultat VM Sprint 2018

1. Maja Alm,  
Danmark, 13:43

2. Tove Alexandersson, 
Sverige, +0:17

3. Judith Wyder,  
Schweiz, +0:27

26. Caroline Gjøtterup,  
Danmark, +2:05
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Solen skinner, fuglene synger, og o-skær-
mene er i skoven. Jeg møder Mette og 
hendes søn Asbjørn en varm sommerdag 
til en snak om at være ny i orienterings- 
sporten. Vejret ved denne træning er en 
kontrast til novemberaftenen i 2017, hvor 
hele familien Eriksen, Mette, Dan og deres 
to sønner Asbjørn (12) og Thor (15), tog 
en beslutning om, at nu skulle de prøve 
orienteringsløb: ”Jeg husker, at det var 
mørkt og koldt, og vi var gennemblødte, 
da vi var færdige,” fortæller Mette. 

Men kulden og regnen skræmte dem 
ikke væk, og der var ingen tvivl om, at 
de skulle stå klar næste tirsdag med kort 
og kompas i hånden. ”Det var jo sjovt 
alligevel!” siger Asbjørn, og siden da er 
Mette, Dan og Asbjørn trofast mødt op 

til Tisvilde Hegn OK’s klubtræning om 
tirsdagen.

Den gode modtagelse
Mette og Dan har selv prøvet kræfter 
med orienteringsløb for cirka 20 år siden 
i en anden orienteringsklub. De stoppede 
dog efter et års tid, da der dengang ikke 
var så stort fokus på at tage hånd om 
nytilkomne. Sidste år besluttede de sig så 
for at give sporten endnu en chance og 
trods deres mørke og våde oplevelse med 
orienteringsløb i november, blev de ved. 

”Folk har været rigtig gode til at snakke 
med os til træningerne, og der har været 
baner, som passede til vores niveau,” 
siger Mette, der lægger vægt på bety-
dningen af, at de hver gang har følt sig 
velkomne, fordi der har været folk klar til 
at instruere dem, og der har været baner 

i forskellige sværhedsgrader, som de har 
kunnet prøve kræfter med.

I mellemtiden har familien forsøgt at 
udnytte flere af klubbens træningstilbud 
og prøver nu også at være med om man-
dagen, hvor der bliver spillet hockey og 
lavet styrketræning. ”De andre medlem-
mer har opfordret os til at deltage og har 

været så gode til at sige ’kom nu med’,” 
fortæller Mette, hvilket har gjort, at de 
udover at komme til træninger også har 
deltaget i sjællandsmesterskaberne og 
divisionsmatch, og har hjulpet til som 
frivillige ved flere af klubbens arrange-
menter såsom den nationale ’Find vej 
Dag’. 

Orienteringsløb er for alle
I den anden ende af landet har Orienter-
ingsklubben Pan Aarhus den fordel, at 
de ligger tæt på storbyen, og her findes 
også andre typer medlemmer end fami-
lier, der bliver tiltrukket af sporten. Stu-
derende Johanne Koopmann (24) havde 
kun kendskab til de folkeskolestjerneløb, 
hvor man typisk skal ud og løse opgaver 
ved posterne, men efter at have gået på 
efterskole med en masse orienteringslø-
bere, blev hun opmærksom på, at der var 
mere i sporten.

Nogle år senere tog hun og veninden 
Benedikte Thøgersen en beslutning om at 
starte sammen, og deres første orienter-
ingsløb var lidt anderledes end normalt. 
”Vi havde en rigtig god førsteoplevelse, 
måske fordi vi lagde ud med et o-løb i 
kælderen under Skejby Sygehus. Her var 
alle lidt på udebane, og når man ikke er 
vant til at læse o-kort, var det alligevel 
lidt nemmere med et kort med nogle lige 
gange og hjørner, man skulle omkring.”

Johanne henviser til OK Pans vintercup, 
hvor der traditionen tro bliver afholdt en 
afdeling i Skejby Sygehus’ kælder med 
poster gemt i lagerlokaler og omklæd-
ningsrum.

Efterfølgende har pigerne været til klub-
bens almindelige træninger og haft mu-
lighed for at opleve orienteringsmiljøet. 
Da Johanne kendte orienteringsløbere, 

der løber i Pan Aarhus, og det også er i 
Aarhus, hun bor, var det naturligt, at det 
var i denne klub, de skulle starte. Orien-
teringsløb er kendt for at være en sport, 
som mange er vokset op med, og hvor 
mange kender hinanden, men Johanne 
beskriver dét at starte til en ny sport, som 
noget der højst sandsynligt altid vil være 
en udfordring, og at det derfor ikke er 
anderledes med orienteringsløb.

Det kan være svært at starte et nyt sted, 
og derfor anbefaler hun at starte sammen 
med én: ”Det er enormt fedt at starte 
sammen med en ven. Man forpligter sig 
lidt overfor hinanden, og det gør det helt 
klart nemmere at komme afsted,” siger 
Johanne. ”Det er især de oplevelser, hvor 
det går mindre godt, at det er en fordel 

TEKST OG FOTO: IBEN VALERY

”Fortæl, at orienteringsløb er for alle”

Siden 2012 er ’Find vej Dagen’ 
blevet afholdt hvert forår, hvor 
interesserede kan komme ud 
og få en smagsprøve på, hvad 
orienteringsløb er. Over 3000 
mennesker deltager hvert år.

Hvordan oplever nye orienteringsløbere sporten? Og hvad mener de, klub-
berne skal have fokus på for at gøre o-løb attraktivt? En nystartet familie og 
en ung studerende giver hver deres bud.

Hvad kan man gøre for at 
tiltrække nye medlemmer?

"Man kan arbejde på at skabe en na-
turlig kobling mellem adventurerace, 
trailløb og orienteringssporten. 
Silkeborg OK har både en trail-gren 
og en adventure-gren i klubben og 
en stor del af dem, der er aktive i for 
eksempel trail, løber også O-løb, og 
omvendt bruger O-løbere trailtræ-
ninger som løbetræning."
- Christian Biering, formand for Silke-
borg Orienteringsklub

"Pressemeddelelser er et vigtigt 
redskab, hvor man skriver om, hvad 
man har tænkt sig at gøre eller er i 
gang med at søsætte, altså fremad-
rettet omtale. Formidling af resulta-
ter er OK, men de er bagudrettede."
- Ole Jensen, formand for Rold Skov 
Orienteringsklub

“Vi medvirker ved kommunale 
arrangementer, kulturdage, studie-
startsevents og skolearrangementer. 
Alt sammen ender i synliggørelse, 
så vi kan tiltrække de mennesker, 
som potentielt vil lade sig fascinere 
af sporten.”
- Kjeld Arildsen, formand for OK 
Vendelboerne

Mette (til venstre) og Asbjørn (til højre) får til klubtræningerne 
brugbare fif fra mere erfarne løbere.

I forhold til flere andre sportsgrene ser Mette Eriksen et plus i orienteringsløb, ved at hele familien kan dyrke 
det sammen.
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at have en makker, man kan give en high 
five, når man kommer hjem.” 

Selvom Johanne kender orienteringslø-
bere på eliteniveau, har hun lige nu ingen 
andre ambitioner end at nyde sporten. 
For hende er det den fede måde at dyrke 
motion på og motivationen af at blive 
bedre til at læse kort, der gør det sjovt.

Mange klubber forsøger at have trænings- 
tilbud til alle og lægger på den måde 
op til, at o-løb er en sport til folk på alle 
niveauer. Det kan blandt andet sikres ved 
at have et klubmedlem til træningen, der 
specifikt har til opgave at instruere og 
modtage nye. Andre strategier, som nogle 
klubber benytter, er at gøre sig synlige 
ved at deltage aktivt i kultur- og skolear-
rangementer.

Derfor valgte vi orienteringsløb
Hos familien Eriksen har flere fritidsaktiv-
iteter været i spil, og er det stadig. Mette 
selv har gået til spejder, en aktivitet som 
den yngste Asbjørn nu har overtaget.

Den ældste Thor går til trampolin og også 
badminton, som han deler med sin far, 
Dan. Modsat disse aktiviteter er orienter-
ingsløb en sport, de kan dyrke sammen. 
Familien kendte en smule til o-løb gen-
nem spejder, som både Mette og Asbjørn 
har erfaring med, og de fandt Tisvilde 
Hegn Orienteringsklub ved at søge på 
nettet, og endte med at vælge denne 
klub, da den lå tættest på deres hjem.

Orienteringsløb er kendt for at være en 
sport, hvor hele familien kan være med, 
og når bare de er sammen, er fysikken 
underordnet, fortæller Mette: ”Dan løber 
jo meget bedre end mig, men vi kan 
stadig gå til det sammen. Jeg kan godt 

lide, at der er noget for alle niveauer, og 
hvis banen er for lang, kan man jo skære 
noget af.”

Udover at være en familiesport er o-løb 
også kendt for at være motion for både 
hjerne og hjerte, og det er også noget af 
det, Mette og 
Asbjørn synes, 
gør sporten 
spændende: 
”Det er lidt no-
get andet, end 
hvis man skulle 
ud og løbe en 
tur. Så kunne det godt være, at sofaen 
ville trække lidt mere,” griner Mette, og 
Asbjørn tilføjer: ”Det gør det mere udfor-
drende, at man også skal finde vej. Det er 
lidt ligesom en skattejagt!”

Kombinationen af høj puls og hjerne-
gymnastik bliver tit fremhævet ved 
orienteringsløb, men også muligheden for 
at komme ud og nyde naturen samtidig 
med, at man er aktiv. ”Det er fantastisk 
at løbe ind gennem sådan en forårsskov, 
lige når den er sprunget ud. Man oplever 

naturen 
på en helt 
anden 
måde, når 
man kom-
mer lidt 
væk fra 
stierne,” 

siger Mette, og dette kan Johanne Koop-
mann kun bekræfte, ”man glemmer helt, 
at man tonser rundt i terrænet, når man 
har så travlt med at finde posterne,” siger 
hun, og beskriver det som en god afve-
ksling i hverdagen, fordi man har noget 
at gå til, i stedet for at man tager ud og 
løber den samme sædvanlige runde.

Dét skal klubberne have fokus på
Der findes mange forskellige strategier 
til at rekruttere nye medlemmer, såsom 
Find vej Dagen, uddeling af flyers og 
synliggørelse ved forskellige arrange-
menter, men hvad der er afgørende, er 
også engagementet fra medlemmerne 
og klubbens geografiske placering. Flere 
klubber giver udtryk for, at det arbejde, 
de lægger i rekrutteringsarbejdet, ikke 
giver det udbytte, de kunne håbe på. Den 
tid og de kræfter, der bliver brugt, får 

”Det kunne være fedt, hvis der fra klub-
bernes side var planlagt fælles opstart 
af begynderhold.”  
- Johanne Koopmann, Studerende

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

nogle klubber til at overveje, om hvorvidt 
det kan betale sig at bruge ressourcer på 
et arrangement som Find vej Dagen.

Men hvad skal man som orienteringsklub 
lægge vægt på? Det giver Mette giver sit 
bud på: ”Klubberne skal være opmærk-

somme på at fortælle folk, at orienterings- 
løb er for alle. Der er mange, der tænker, 
at de skal kunne løbe og kunne finde vej 
med det samme. Man kan jo bare starte 
med at gå rundt, hvis det er det, man har 
lyst til.” I Tisvilde Hegn Orienteringsklub 
har familien haft mulighed for at låne 

kompasser og pandelamper i de mørke 
perioder, og det har også haft betydning 
for, at det har været nemt at starte. ”Vi 
har ikke selv behøvet at købe alt ud-
styret til at starte med, og det synes jeg, 
klubberne skal gøre tydeligt. Det gør det 
hele meget nemmere, at man kan låne i 
starten,” siger Mette.

Johanne foreslår, at klubberne laver 
fælles opstartstræning, som gør det 
’nemmere’ at være ny, da det kan være 
svært, hvis man kommer alene og ikke 
har kendskab til sporten. ”Det kunne 
være fedt, hvis der fra klubbernes side var 
planlagt fælles opstart af begynderhold, 
sådan at man kunne lære grundlæggende 
orienteringsteknik sammen med andre 
nye. Min oplevelse af at starte er, at man 
selv skal opsøge og lære sig mange ting.”

Flere klubber har i forbindelse med Find 
vej Dagen afholdt opfølgende træninger 
for at fastholde de nye og interesserede. 
Den pulje, der hidtil har støttet den 
årlige Find vej Dag, udløber i sommeren 
2018, og bestyrelsen i DOF skal i det 
kommende efterår finde ud af, hvordan 
konceptet for Find vej Dagen skal fungere 
fremadrettet.

Fra 2016 til 2017 steg antallet af med-
lemmer i Dansk Orienteringsforbund 
med 340, så der nu er 7156.

For familien Eriksen var det et stort plus, at man kunne låne kompasser og pandelamper af klubben, hvilket 
gjorde det nemt at starte.

Tisvilde Hegns andre medlemmer har været gode til at få Mette og Asbjørn med til andre løb ud over klubtræ-
ningerne som for eksempel divisionsmatch.



22 23

Et rent eventyr for voksne o-løbere, der er vilde med o-
teknisk træning, er opstået på tværs af flere klubber på 

Vestsjælland.

I OK Sorø er der i løbet af de sidste par år kommet mange 
nye voksne begyndere til klubben, blandt andet forældre til 
børn, der var startet til ungdomstræning, og som også blev 
grebet af sporten. For at dække den voksende efterspørgsel 
efter at "lære orienteringsløb" opstod tanken om målrettet 
o-teknisk træning primært for voksne begyndere.

Erfaringerne fra tidligere o-teknisk træning i OK Sorø havde 
dog vist, at klubben ikke på egen hånd ville kunne samle 
mere end 8-10 deltagere til en teknisk træning. Det er ikke 
mange, set i forhold til det store forarbejde som en teknisk 
træning kræver. OK Sorø tog derfor kontakt til de to nabo-
klubber Herlufsholm OK og Holbæk OK, som straks var med 
på at samle kræfterne om fælles tekniktræning.

Alle kan være med!
De fleste voksne begyndere havde på egen hånd kæmpet 
sig op på mellemsvære baner, men stod overfor det store 
spring til svær. Da det viste sig, at en del af de rutinerede 
løbere også hungrede efter at nørde o-teknik i skoven, blev 
det besluttet at inkludere teknisk træning på svært niveau. 
Desuden blev udbudt lette baner for andre løbere.

Til hver træning er to beslægtede momenter på program-
met, så der bliver trænet grundigt i det samme moment efter 
flere forskellige øvelser. Vinteren 2017-18 har tre lørdage 
handlet om henholdsvis kortkontakt og højdekurver, kompas 
og skridttælling, og angrebspunkt, ”trafiklys”-princippet og 
vejvalg.

Ligeledes har et fokuspunkt været, at alle, uanset niveau, 
skal føle sig tilpas udfordrede. Deltagerne har derfor haft 
mulighed for at skifte niveau på dagen eller at øve nogle 
teknikker på for eksempel mellemsvært niveau og øve andre 
teknikker på svært niveau, så de under træningen er blevet 
bevidste om deres niveau på den enkelte teknik.

For at gøre det muligt for travle voksne at deltage er koncep-
tet at tilbyde tre ”tekniklørdage” i vinterhalvåret, samt en 
teknikweekend i Sverige i foråret. På weekendturen bliver 
lærdommen fra vinterens træning afprøvet på svære baner i 
svært terræn - og der bliver snakket, lavet fælles mad, badet 
og hygget samt delt o-tekniske erfaringer.

Flere klubber kommer til
I vinteren 2017/18 besluttede de tre klubber at åbne teknik-
lørdag for alle de midt- og vestsjællandske klubber. Det har 
givet yderligere opbakning fra især OK Roskilde, samt fra 
Hvalsø OK og Køge OK. Deltagertallet har ligget stabilt på 
35-45 deltagere, og mere end halvdelen har været løbere på 
mellemsvært niveau i alderen 35-70 år.

I tilgift til glæden omkring det o-tekniske er der vokset en 
fællesskabsfølelse frem, især på tværs af Sorø, Holbæk og 
Herlufsholm, men i stigende grad blandt alle de 6 klubber, 
der har været deltagelse fra. Tekniklørdag bygger i høj grad 
på makkerøvelser, og løberne opfordres til at finde en mak-
ker fra en anden klub, så mange har fundet nye o-løbsvenner 
på tværs af klubberne.

KLUBSAMARBEJDE PÅ VESTSJÆLLAND 
HJÆLPER VOKSNE BEGYNDERE

TEKST: METTE FILSKOV OG MORTEN HASS, OK SORØ

OK Sorø tog initiativ til at gøre det nemmere for voksne at forbedre deres o-teknik. Nu er hele Vestsjælland 
samlet om at tilbyde et træningstilbud med alle sværhedsgrader. 

Mikael Scheby, OK Sorø, 46 år
Jeg blev grebet af o-løb i 2015, dog uden at 
"lære" det og med en følelse af at savne basal 
viden og træning i det tekniske. Til almindelige 
løb bliver de tekniske aspekter nemt rodet 
sammen i hovedet. Til tekniktræningerne fik 
jeg fokus på noget bestemt, især har jeg haft 
glæde af vejvalgsteknik og at kigge på forskel-
lige bevoksningsgrænser og kurvedetaljer. 
Det har minimeret mine bom, og jeg løber 
nu svære baner til træningsløb. Det er godt, 
at der ikke er tidtagning, for det giver bedre 

mulighed for at kunne fordybe sig i ét område sammen med en makker.

Tine Demandt, OK Sorø, 59 år
Det er fremragende at træne med andre på 
samme niveau uden at føle sig dum. Der er 
en god jævnbyrdighed, og man kan tillade 
sig at tænke højt og være i tvivl. Der er en 
rar stemning uden konkurrence og med tid 
til fokus på delelementer. Især har jeg lært 
af vejvalgsteknik og fokus på angrebspunkt, 
som har rykket mig fra let til svær orientering 
til træningsløb. Fordi dagene er på tværs af 
flere klubber, hilser jeg for eksempel på mine 
teknikmakkere, når jeg er til større løb.

Jesper Børsting, Herlufsholm OK, 55 år
Selvom jeg har løbet o-løb siden 1972, har 
jeg haft glæde af teknikdagene. De hjælper 
til at blive mere skærpet og ikke sjuske, især 
”trafiklys”-princippet og temposkift er jeg 
blevet mere bevidst om, når jeg deltager i 
løb. Det gav også ekstra koncentration på 
kurveteknik, da øvelsen var at sætte poster ud 
til en makker på kurvekort.

Connie Jahn, Holbæk OK, 50 år
Det er vigtigt for mig, at mit niveau rammes, 
og at jeg som ny o-løber får ordentlig forklaret, 
hvad o-teknikken går ud på. Det er fedt, at 
man i en øvelse kan løbe på ét niveau og i en 
anden øvelse springe til et niveau sværere. 
Træningerne øger samarbejdet mellem klub-
berne, og Sverigesturen er en fed afslutning 
på vinterens træning. Desuden giver det et 
godt netværk, og ens berøringsflade ude til 
løb bliver større.

Hvad synes du om tekniktræningerne på Vestsjælland?

Efter en teknik-lørdag bliver der lagt op til fælles 
kortnørderi.   
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holmen_dk JWOC 2018 was a bit of a roller-
coaster ride for me. But I managed to make 
some decent results. The party was a blast 
with some crazy people , but I’m still 
searching for the pool party. Maybe it’s at 
the next JWOC #jwoc2018 #dansk-
orientering #guforit

fjellerup89 Det gælder om at starte træ-
ningen i en tidlig alder! #danskorientering

sogaardrasmus I næsten et år har jeg kun-
net køre rundt i verdens flotteste cykeltrøje, 
men i næste uge er det igen tid til at kæmpe 
om VM titlerne i mtbo …
#danskorientering#mtbo #skattejagtfor-
pros #wmtboc2018 

jonnygaardrahr OPLEVELSER I NATUREN - 
Det er så fedt at tænke tilbage på  
@maya_rahr og min oplevelse til @nordi-
skextremmaraton. To dage med orientering, 
løb og hyggeligt samvær…  
#danskorientering

christinalynga Tak for i dag. I gør det så 
sjovt, nemt og hyggeligt at være Chefen  
#danmarksungdom #viharintetatfrygte 
#væske #vand #publikumspassagen 
#wmoc #wmoc18 #tisvildehegnok #orien-
teringsløb #danskorientering 

earlgreydk #findvejidk 
#findvej#danskorientering #orienteering 
#orientering#københavnshavn #goboatcph

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

WMOC I BILLEDER
Med to heatsejre, en fjerde-, en anden- og en første-
plads var Rolf Lund fra Helsingør OK godt tilfreds med 
sine præstationer. Foto: Kurt Jørgensen

Nogle gav den lidt for meget gas på Sprinten i Køben-
havns gader. Foto: Carsten Nøhr Nielsen

I Tisvilde Hegn kunne man ikke helt undgå lidt stig-
ning. Foto: Kurt Jørgensen

Jørgen Jensen tog sølv på Mellem i M80 med kun 29 
sekunder op til sejren. Foto: Kurt Jørgensen

Stævnets ældste løber, Unto Nyystila fra Finland, på 
præmieskamlen efter sejren i M95.

Flere klasser blev udfordret af klitorientering på Mel-
lem finalen. Foto: Bent Hjarbo

Sprintfinalen gik i hjertet af København forbi Christi-
ansborg og kanalerne ved Christianshavn.  
Foto: Kurt Jørgensen

Danske medaljetagere
Sprint
Guld - Rune Olsen, M40
Guld - Thomas Greve Jensen, M45
Guld - Janne Brunstedt, M70
Guld - Inge Madsen, W80
Sølv - Keld Johnsen, M65
Bronze - Jens Knud Maarup, M50
Bronze - Knud Sørensen, M75

Mellem
Guld – Rolf Lund, M60
Sølv - Tenna Nørgaard Landsperg, W45
Sølv - Thomas Greve Jensen, M45
Sølv - Jens Knud Maarup, M50
Sølv - Jørgen Jensen, M80
Bronze - Marianne Lynge Krogh, W50

Lang
Guld - Jens Knud Maarup, M50
Sølv – Rolf Lund, M60
Bronze - Kent Kragh, M55
Bronze – Inge Madsen, W80

Op mod 4000 løbere fra 45 nationer var samlet i Nordsjælland i starten af juli til WMOC – World 
Master Orienteering Championships. Store roser til arrangørerne og 17 danske medaljer var resultatet 
af dette kæmpe arrangement.

1923 var året, hvor WMOC’s ældste 
løber blev født. Unto Nyystila fra Fin-
land var eneste løber i M95 og med 
gennemførte løb på Sprint og Lang 
dermed dobbelt verdensmester.

For 10. gang i træk vandt en løber 
fra Tisvilde Hegn OK guld til WMOC. 
I år sikrede Rune Olsen og Thomas 
Jensen, begge med guld på Sprint, 
at den imponerende stime fortsatte. 
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Inden WMOC var jeg usikker på mit fysi-
ske niveau på grund af en skade i hælen. 
Jeg havde ikke kunnet træne optimalt i 
over et år. Intervaltræning og lange ture 
var ikke muligt, i stedet for har jeg satset 
på at blive bedre teknisk og har især 
trænet retning og afstandsfornemmelse 
udelukkende ved brug af kortet. Målet 
har været at kunne finorientere i høj fart.

Jeg blev lidt beroliget af at vinde mit 
kvalifikationsheat klart. Jeg startede 
derfor næstsidst i finalen på mellemdi-
stancen.

Start-1: Adrenalinen prikkede i finger-
spidserne, og benene var usikre de første 
100 meter, men jeg var hurtigt inde på 
kortet, snittede det gule område, fan-
gede stien og løb lige i posten. Bedste 
tid af alle. Godt i gang.

1-2: Vinkelret væk fra posten, forbi et 
væltet træ, konstaterede at kortet var 
godt og ned i post 2. 33 sekunder for 
den korte tur.

2-3: Ned i slugten, finde stien og falde af 
i svinget. Jeg ser den første konkurrent - 
hentet med et minut.

3-4: Jeg kommer til at løbe efter ham 
uden at kigge nok på kortet. Han er usik-
ker, og jeg må stoppe op for første gang, 
og det koster 10 sekunder. Der er 43, der 
er hurtigere end mig på det stræk, kunne 
jeg se derhjemme i sofaen, da mellem-
tiderne kom. Konkurrencen var tæt, og 
man aner ikke undervejs, om det lille 
stop betyder noget.

4-5: Vi klipper posten stort set samti-
dig, og jeg beslutter mig for at rykke, så 
jeg får mit eget løb. Jeg trækker mod 
stien og får 20 meter på den. Jeg vinder 
strækket.

5-6: Hurtigt videre, ned i slugten, rundt 
om udløberen og op i posten, der ligger 
lidt højere end forventet. Jeg skulle have 
taget stien op over udløberen, men det 
betyder ikke så meget.

6-7: Endelig et løbestræk efter en meget 
stresset start. Ser højen, løber langs 
diget. Indløbet mod posten er over 
grøften, ser det gule område, højen og … 
posten. Jeg vinder klart strækket.

7-8: Ser en punkthøj på vejen og tænker, 
at retningen er god nok, krydser stien 
lige i krydset, kæmpehøj, udløber, post, 
bang, bang. Vinder igen og henter yder-
ligere to løbere.

8-9: Begge løbere er for højt oppe, så 
jeg overhaler indenom og stempler før 
dem.

9-10: Strækket er snitzlet og går forbi 
stævnepladsen. Jeg hører Helge Lang 
speake mig til at føre løbet med 1 min og 
45 sek. Det ødelægger min koncentra-
tion. Skal jeg nu løbe sikkert eller trykke 
på? Hvordan løber svenske Sixten We-
stlund, som starter efter mig? Dumme 
tanker.

10-11: Posten er nem, og jeg får lidt 
ro på. Men jeg har de to løbere lige i 
hælene.

11-12: Ingen holdepunkter. Jeg laver en 
sløset grovkompaskurs og synes, jeg kan 
ane den flade bakke. Jeg ser en lysning 
med en bakke og tænker, at der ligger 
posten, men der er ingen post. 

Fuldt stop! Jeg søger lidt til venstre og 
ser så stien med brandbæltet. Jeg løber 
til højre og får øje på posten. Bommet 
koster 55 sekunder. De to følgesvende er 
med på hele turen.

12-13: Lidt rystet løber jeg videre uden at 

kigge på kompasset, men kigger i stedet 
for efter den runde udløber og håber, at 
jeg kan se den brede flade slugt. Noget 
kvas får mig tvunget lidt til venstre, og 
jeg må tage mit tredje kortlæsnings-
stop på hele turen. Det koster igen 10 
sekunder, men det er godt givet ud. Jeg 
ser, at slugten deler sig i to, og at jeg skal 
mere til højre.

13-14: Ned, kigge efter en slugt, finder 
posten med det samme. Tredjebedste 
tid.

14-15: Runde tætheden og kigge efter 
de grønne klatter. Kortet passer perfekt. 
Strækvinder.

15-16: Bare lige på. Strækvinder.

16-17: Tøver en anelse, da der er en del 
løbere, som løber stik øst. Jeg løber mit 
eget løb og runder udløberen og finder 
posten.

17-18-mål: Så er det bare hjem. Speakes 
i mål i bedste tid, og efter et minuts ven-
tetid kan Sixten ikke længere slå mig.

Verdensmester. 4,3 km, 18 poster, 26:00 
min. Jeg vinder med 2:25 min. En god 
uge, 5 konkurrencer, to heatsejre, en 4. 
plads på Sprint, guld på Mellem og sølv 
på Lang.

vejvalg Rolf Lund

Vejen til VM-guld på 
hjemmebane
WMOC var en succes for Rolf Lund i H60. Sølv på Langdistancen og en klar sejr på Mellem. På 
Mellem var et bom efter publikumspassagen dog lige ved at lukke konkurrenterne ind i kampen.

TEKST: ROLF LUND

VEJVALG 

WMOC Mellem M60A

1.  Rolf Lund, Danmark 26:00

2. Per Magnusson, Sverige +2:25

3. Sixten Westlund, Sverige +2:33

21. Ole Gadsbølle, Danmark +6:26

32. Lars Hanghøj Petersen +7:06
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Som i ethvert andet magasin, har du nu også i Orientering mu-
ligheden for at teste dig selv! I denne omgang kan du teste, hvor 
god eller dårlig en vinder, du i virkeligheden er! Ved blot at tælle 
hvor mange point, du skraber sammen ud fra dine svar, kan du se, 
hvilken type vinder du er.

1.  I er netop ankommet til stævnepladsen og har sat jer sammen 
med resten af klubben, her…
(+3) annoncerer du, at du har dårlige ben i dag. (+2) glæder du dig 
til at løbe. (+1) brokker du dig over, hvor langt der er til start.

2.  Når du klipper målposten, og speakeren annoncerer din sejr...
(+2) jubler du! (+3) danser du sejrsdans! (+1) glæder du dig bare til 
at komme hjem under dynen igen.

3.  I tiden inden præmieoverrækkelsen går du rundt sammen dine 
venner og…
(+3) hoverer over, hvor god du var i dag. (+1) undskylder over for 
dine venner, at du ikke fejlklippede. (+2) griner og hygger som 
sædvanligt.

4.  Præmieoverrækkelsen er gået i gang, og du venter på, at 
det er din klasse, som skal på podiet efter H/D 67. I mellemti-
den gør du sidemakkeren opmærksom på…
(+1) hvor dårlig kiosken var til stævnet i dag. (+2) hvor god en 
banelægning det var i dag. (+3) hvor godt dit hår sidder og dine 
lækre nye sko. 

5.  Endelig er det din tur til at stå på podiet. Til højre 
står 2. pladsen og til venstre står 3. pladsen. 
I får hver overrakt jeres medaljer og en lille 
præmie…
(+2) Du bliver overrasket over, at du i det hele 
taget får en præmie og bliver ekstra glad. (+1) 
du bliver sur over, at I alle modtager samme 
præmie. (+3) spørger om der ikke er sket en fejl, 
idet de to andre også fik en præmie.

6.  Dagen er nu ved at være omme, og du er på 
vej hen over parkeringspladsen; her møder du en af 
dine konkurrenter og…
(+3) håner ham, fordi du vandt i dag. (+2) glæder dig 
til, at I skal løbe mod hinanden igen næste weekend. 
(+1) påpeger over for personen, at det også var en 
dårlig skov, du bare var for heldig, og en anden nok skal 
vinde næste gang.

Pointtabel
6-9 point: Den sure vinder. En meget pessimistisk person som selv 
efter at have vundet VM glæder sig til at komme hjem og binge-
watche endnu en serie på Netflix. Dine konkurrenter misunder dig 
for dit store talent, men du er hamrende ligeglad og vil bare væk fra 
den modbydelig skov hurtigst muligt. Måske man skulle overveje at 
finde en anden sportsgren?

10-14 point: Den gode vinder. Dette er en person, som virkelig 
forstår glæden ved at vinde, og finder glæde ved sporten og i ven-
nerne. Stoltheden og glæden stråler ud af personen - men pas på! 
For meget arrogance kan let føre til den mørke side, hvor sejr er 
den eneste gangbare valuta.

15-18 point: “Darth Vader”-vinderen. Denne person finder kun 
glæde ved at vinde, undertrykke sine konkurrenter - og løber kun i 
sort løbetøj med kappe! Mistænker sine konkurrenter for at snyde 
og ønsker at blive den hurtigste for enhver pris (doping kan ikke 
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
Opgave: Fotojagt

I denne opgave gælder det om at finde ud af, hvor på kortet billeder-
ne med poster hører til. Det kan være svært især at få øje på kurver 
på fotos, så studér billederne nøje. Hvis man er hardcore, gætter man 
postplaceringerne uden at kigge på postdefinitionerne. Hvis man vil 
have lidt hjælp, kan man starte med at gætte, hvilke poster som pas-
ser til hvilke definitioner. Løsningen kan findes nederst på side 31.

TEST: Hvilken type vinder er du?

Sommerens top 5 træningbangers!

Nogle af sangene har hittet så meget, at man ikke kan finde dem på 

Spotify, men Youtube er altid et sikkert sted at finde musik på!

Post B (Synsretning nord)

Post A (Billedet er taget med synsretning mod nord)

Post D (Synsretning sydvest)

Post C (Synsretning syd-sydvest)

Post E (Synsretning nordøst)
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Doping er først og fremmest noget af det 
mest uacceptable, der findes inden for 
sport. Eller måske endda inden for hele 
vores arbejds- og fritidsliv. Uanset om det 
er din arbejdsgiver, du snyder, dine kun-
der, om det er din kone, dine børn, dine 
venner eller dine sportskammerater – så 
er det ulækkert og ganske forkasteligt i 
vores kultur og vores liv.

Doping handler jo elementært om, at du 
opnår et resultat ved at snyde og ved at 
bruge nogle forbudte midler, som dine 
modstandere ikke bruger. Vi så det i cy-
kelsporten, hvor vi gradvist mistede troen 
på, at sporten er ren. Vi troede ikke på, at 
rytteren vandt, fordi han var bedst – men 
fordi han havde den bedste dopinglæge. 

Vi husker, hvordan vi alle mistede tilliden 
til Bjarne Riis og hans hykleriske forkla-
ringer på misbruget og løgnen herom. 
Vi skal slet ikke i nærheden af denne 
situation i orientering!

Derfor kæmper vi hårdt imod doping fra 
DOF’s side.

Hvad kan vi gøre?
Lad os hæve overliggeren. DOF har en 
række bud på nogle skærpede tiltag på 
anti-dopingområdet, som forbundet vil 
foreslå på det Internationale Orienterings-

forbunds kongres i oktober 2018:

1. Alle lande skal have en generel samar-
bejdsaftale med IOF og landets eget nati-
onale Anti Doping Agency om udveksling 
af ”whereabouts” på topatleter.

2. Flere topatleter skal på IOF’s primære 
attention-liste end tilfældet er i dag.

3. Flere atleter skal indrapportere ”where-
abouts” end tilfældet er i dag.

4. IOF skal være konsekvente og straffe 
lande hårdt, som ikke overholder kravene. 
Vi foreslår disse sanktioner:

a) IOF kan ikke tildele et internationalt 
mesterskab til disse lande.
b) Disse lande kan ikke opstille nye kandi-
dater til tillidsposter i IOF.
c) Disse landes landshold underkastes 
skærpet tilsyn (dopingtests både mellem 
konkurrencer og under konkurrencer)

Hvorfor hulen gør vi det?  

Dansk Idrætsforbund (DIF) kæmper en 
kamp mod doping. DIF opfordrer alle 
specialforbundene til at kæmpe sammen 
med dem. Ikke så mange forbund gør 
dette aktivt – men DOF gør det. Fordi DIF 
ønsker det og støtter os.

IOF’s dopingpolitik er yderst mangelfuld, 
pengene i IOF er små (og det er dyrt at 
dopingteste). Derfor er der brug for, at 

DOF som medlemsland presser IOF på 
den positive måde og søger at skabe 
opbakning blandt de 65 øvrige medlems-
lande til en skærpet politik.

Til sidst vil jeg også nævne, at DOF via 
medlemskabet i DIF har forpligtet sig til 
at arbejde mere internationalt, ligesom 
det indgår i DOF’s Plan 2020, at vi vil have 
større indflydelse i IOF. Dette får vi kun, 
hvis vi forfølger gode politiske mærkesa-
ger samtidigt med, at vi tager ansvar og 
arrangerer store VM-arrangementer.

Der er en rød tråd – tingene hænger godt 
sammen, og DOF markerer sig stærkt!

Dansk Orienteringsforbund består af en bestyrelse og en række udvalg. Men hvad 
arbejder man med som frivillig i DOF? DOF’s formand og ansvarlig for anti-doping, 
Walther Rahbek, fortæller om DOF’s indsats imod doping.

Nyt fra forbundet

TEKST: WALTHER RAHBEK,  
FORMAND FOR DOF

Walther Rahbek er ud over at være 
formand i DOF også ansvarlig for 
forbundets anti-dopingarbejde.

 

SPØRGSMÅL: 
HVORDAN LÆGGER 
MAN EN BLÅ BANE?

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. 

Reglerne for blå baner er defineret som:
Banerne lægges i samme terræntype og efter samme retnings-
linjer som baner med betegnelsen ”svær/sort”, dog skal følgen-
de undgås: voldsomt kuperet terræn og svært fremkommeligt 
terræn, herunder terræn med brede og/eller dybe grøfter uden 
spang eller anden passagemulighed.

Det svære er at fortolke ovenstående, hvis man som banelæg-
ger selv er yngre end H/D 70+ løbere, idet for eksempel en 
H40-løber vurderer fremkommeligheden som lettere, end en 
H80-løber vil gøre.

Generelt skal en blå bane undgå følgende:
•  Dybe/brede grøfter uden spang eller overgang
•  Stejle stigninger/fald
•  Svær passabel skov
•  Meget tæt fyrrekrat
•  Brombærkrat
•  Områder med væltede træer
•  Områder med mange grene eller meget kvas i skovbunden
•  Blød eller meget tuet mose

Samtidig skal man huske, at den blå bane stadig skal være 
svær. Særlig er der risiko for, at forekomst af sti/spang betyder, 
at delstrækket kan løbes ved simpel grovorientering, som gør 
banen lettere.

Fremkommeligheden kan kun delvis læses fra kortet, da dette 
tegnes med udgangspunkt i den hurtige løbers behov; det 
betyder, at vurdering i terrænet er nødvendigt for god bane-
lægning. Der findes mange eksempler på, at skoven ikke er så 
venlig, som kortet antyder. Denne vurdering er ikke altid lige 
nem og kræver opmærksomhed på samme måde som lette og 
mellemsvære baner.

Herunder er to eksempler på blå baner i samme område. Hvil-
ken opfylder bedst reglerne? Se svaret nederst til højre.

O-Raklet i dette nummer er skrevet af Bo Konring, der har under-
vist i banelægning på DOF Akademiet.

O-RAKLETS SVAR:

DOF bekæmper doping

Post 1=Foto B, Post 2=Foto C, Post 3=Foto E, Post 4=Foto A, Post 5=Foto D

Bane 2 opfylder bedst  reglerne for en blå bane.

Løsning på fotojagt (s. 29)




