
 
 

Af Per F. Henriksen        24. september 2020 

 

Nyhedsindlæg 

O-løb over faste poster 

 Under Corona dansen har Inger Marie og jeg – hvis der ikke lige var mere spændende 
tilbud på nettet fra HTF eller naboklubberne – ofte selv printet et kort ud med de faste poster 
på. Vi har især brugt terrænerne tæt på: Vesterskoven, Tørning Mølle, Pamhule, 
Varbergparken og Favrdal området.  

 Hjemmefra komponerede vi selv en bane, så svær som mulig, over de fast 
opstillede pæle. Svedige og ulækre, hjemme igen efter god motion, kunne vi indtegne vores 
vejvalg og drøfte andre vejvalgsmuligheder. Vi kunne også sammenligne samlet tid, idet vi 
har en gentleman agreement (selvom Inger Marie bestemt er en dame) om at daske til pælen 
med kortet, da vi jo her under Corona dansen ikke må røre den, pælen altså! Inger Marie 
vinder normalt, men det er dog sket, at Per har været tæt på. Og så gik vi i bad. 

Der er også mulighed for at uploade på O-track, og på den måde konkurrere med 
hinanden og andre. Men så skal man løbe et af de ruteforslag de enkelte terræner i ”Find vej i 
Danmark” anviser, ligesom man skal registrere sig som angivet på ”Find vejs” hjemmeside. 

 En forudsætning for et godt udbytte er naturligvis, at pælene fysisk er, hvor de skal 
være og at kortet er rimeligt opdateret. Heraf følger, at vi som medlemmer af vores herlige 
klub bør melde tilbage, når fejl og mangler erkendes. 

 Vi har på det seneste i både Varbergparken og i Favrdal området konstateret 
manglende poster og væsentlige ændringer enkelte steder i terrænet. 

 Det var derfor glædeligt for få dage siden at læse på Facebook, at Ingerlise og Jønne 
Andersen er i gang med at tjekke alle posterne i de to områder. Samtidig er materielmester 
Vagn Hansen både i gang med at fremstille nye flotte røde postpæle og opdatere de to kort. 
En god og positiv nyhed. 

 Det fremgår også af Facebook indlægget, at arbejdet forventes færdigt inden Jul. 
Håber, at det er 2020 Julen vi taler om her. 



 
  

Da ikke alle HTF medlemmer er på Facebook, håber vi via dette indlæg at kunne vække 
interessen for de to spændende og varierede o-løbs terræner i vores nærområde.  

Herunder ses et af vores løb. Med blåt vises den indtegnede bane. Med rødt vises, hvordag 
Per tror, at an har løbet. Som det ses var Inger Marie 2 sekunder hurtigere! 

 


