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Kære klubmedlem

Så er det tid til en tidlig julegave. Nemlig dit yndlings klubblad! Dette blad 
byder blandt andet på lidt længere historier, du kan fordybe dig i, når du nyder 
juledagene. Vi skal også byde velkommen til vores nyeste klubmedlem Jes, 
og så skal vi også lige huske de mange julearrangementer klubben byder på! 
Ellers er der vist bare at sige god læselyst.

- Redaktionen

HUSK julearrangementerne!

Traditionen tro afholder vi vores jule- og nytårstræninger: 

• Julekondikarl den 24. december kl 10 fra Skovporten
• Julehockey den 28. december kl 10 på Tisvilde Skole
• Juleløb, løb jule-OTØ-træningen på et valgfrit tidspunkt inden den 26.
• Nytårskondikarl den 31. december kl 10 fra Skovporten

Alle kan deltage! Man skal bare møde op med godt humør. Læs mere inde 
bladet.

Generalforsamling den 
26. februar 2022 kl. 14

Kom til generalforsamling den 26. 
februar 2022 kl 14 i klubhuset på 
Godhavnsvej. Hvis der er input til 
dagsordenen, skal det sendes til 
bestyrelsen. 
Kontakt da formand Poul Henning 
på pohppohp@gmail.com.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Fastelavn ved klubhuset 
den 27. februar

Der er fastelavn for alle børn og 
barnlige sjæle den 27. februar i 
klubhuset på Godhavnsvej. Mød 
op i din mest kreative udklæd-
ning og vær med til at slå katten af 
tønden. Mere info følger om tids-
punkt.

Hjælp med at planlægge 
klubtur til Bornholm!

Juhuuu! Vi skal på klubtur til Born-
holm, når der er DM i september. 
Vi mangler dog tovholdere, der 
har lyst til at stå for at finde over-
natning. Har du lyst til at give en 
hånd med?
Kontakt da Iben på ibenkv@hot-
mail.com
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Klubtur til Spanien

Af Nikolaj Bjørn

Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet 
af en 6 dages klubtur vest for Madrid 
med Tisvilde Hegn OK, men jeg pak-
kede badebukser, en bog og solbriller. 
Det skulle vise sig, at der kun var be-
hov for én af delene. 
Som relativt ny i orienteringsmiljøet 
lærer man hele tiden nyt, om hvordan 
tingene i orientering forholder sig, 
og hvordan man skal forholde sig til 
orientering. ”Løb lige på”, siges der – 
og så står man med vand til knæene i 
en mose. ”Husk at binde dine sko or-
dentligt”, og selvom jeg har bundet 4 
gange dobbeltknude, har jeg alligevel

I uge 42 var 30 klubmedlemmer på den årlige klubtur til Spanien. 

Ugen bød på godt vejr, fede terræner og masser af bom. En af dem, 

der fik fornøjelsen af at bomme sig væk i de spanske terræner, er det 
nye klubmedlem Nikolaj Bjørn. Læs med her, hvor han fortæller om 

sin første orienteringstur til udlandet.

Nikolaj strækker lidt ud, inden han 
skal ud på anden afdeling af THOK 

cup.

Den første afdeling af THOK cup foregik i meget smukke omgivelser. Efter 
den første THOK cup-afdeling, var der downhill-træning i samme område, 

som nogen løb, mens andre gik en tur og nød udsigten.

skulle binde skoene, hver gang jeg 
har løbet konkurrence. ”Du kan ikke 
bare stole på din retningsevne” – og 
det lærer man på den helt hårde måde 
(32 minutter på en enkelt post). Af den 
grund er det ikke så overraskende, at 
man som ny ikke klarer ærterne til 
perfektion i første omgang. 
Jeg blev derfor heller ikke overrasket, 
da jeg efter mindre end 20 timer på 
spansk jord var faret vild, stod og kig-
gede på en række store sten og over-
vejede, om jeg overhovedet var inde 
på kortet. ”Henrik (Markvardsen) er 
sammen med mig, vi skal nok finde 

Der blev klatret og kravlet på gåturen 
efter første THOK cup-afdeling.
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hjem”, tænkte jeg – men Henrik vidste 
heller ikke, hvor vi var. Krise.
Vi fandt hjem, bare rolig - ellers vil-
le jeg ikke kunne skrive nu. Men når 
Henrik farer vild, så løber vi altså ikke 
i Marselis eller Tisseren. Det spanske 
terræn som Tim, Henrik og Per havde 
fundet til os (hatten af til dem, godt 
arrangeret) bød på en ny værste fjen-
de; stenen. For sten var der masser af, 
store og små, spredt ud over de mange 
kort, vi nåede at løbe på en uges tid. 
Og selvom stenene til tider kunne dril-
le, så foregik træningerne udelukken-
de i kategorierne europa- og verdens-
klasse. Det forsikrede Tim os om. Og 
det var helt kanon terræn både at løbe 
og orientere i. Begrænsende buskads, 
åbne sletter, og mange typer underlag 
gjorde træningerne underholdende 
og udfordrende hele vejen igennem. 

Når tiden ikke gik med at løbe oriente-
ringsløb i verdensklasseterræn, så gik 
den primært med at lade op til at løbe 
en gang mere i verdensklasseterræn. 

Udsnit af kortet fra anden etape af THOK cup.

Og opladningen kunne være en slap-
per på hotellet, en gåtur ned til byen, 
en omgang bordtennis, en afstikker til 
en lokal seværdighed eller noget fem-
te. Primært bestod opladningen fak-
tisk af at spise – og det gik der også 
konkurrence i ved ”ungdomsbordet”, 
hvor det blev prestige at spise hurtigst 
og mest. En tur til stranden for at læse 
en bog kom derfor ikke på tale, og da 
jeg alligevel ikke selv er meget til den 
slags, så kunne det ikke være meget 
bedre. Derimod blev der hygget på ho-
tellet, fortalt røverhistorier, spillet spil 
og hørt musik på de lange køreture, 
som træningerne nu engang kræver.

Alt i alt var det en forrygende tur, som 
bød på godt vejr hele ugen. For et nyt 
medlem i klubben bliver man bare 
imponeret over entusiasmen til o-løb 
fra alle dem, der var med. Næste år 
tjekker jeg pakkelisten inden afgang – 
hvis ikke badebukser og bøger står på 
den, så bliver de pænt derhjemme til 
fordel for klatregrej og kikkert.

Sådan så anden etape af THOK cup ud i virkeligheden: 
Rigtig mange sten på græsunderlag.

Kort om klubturen

• THOK har en klubtur hvert år i uge 42, som går sydpå. Tidligere har vi 
været i Tjekkiet og Tyskland, og de sidste par år, har vi taget til Spanien.

• Der var 30 medlemmer med i år. Nogle år har vi været oppe på 50.
• Vi afholder altid vores egen lille konkurrence, som vi kalder ’THOK cup’. 

Der er tre etaper af cuppen, og man kan løbe forskellige sværhedsgrader. 
Den samlede vinder på hver bane, vinder selvfølgelig en præmie!

• Der er mulighed for at løbe to gange om dagen hver dag i en hel uge, så 
man får noget for pengene.
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Den sidste sprint vi løb. Der var mange snørklede gader. Der gives instruktion inden start på anden etape af THOK cup.

Der var også tid til at nyde solen og spise medbragt madpakke.Hver morgen var der en flot solopgang, der kunne ses fra hotellet.
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Tisvilde Hegn OK byder velkommen til et nyt medlem, Jes, som vi 

her vil præsentere jer for ved at stille ham et par spørgsmål.

Nye medlemmer

Af Ea Bregensøe

Hvor længe har du løbet oriente-

ringsløb?

Jeg har løbet siden 1985, og jeg var 
med til at danne Hvalsø OK i 85-86.

Hvordan fandt du på at begynde til 

orienteringsløb?

Jeg brugte O-løb som supplement til 
løbetræning i atletik og syntes, det var 
sjovt.

Dyrker du anden sport end oriente-

ringsløb?

Jeg cykler lidt MTB.

Jes Reinholdt Petersen, 67 år

Hvad har du ellers af fritidsinteres-

ser?

Mad og rejser.

Hvor tit/meget træner du? 

Pt for lidt; cykler til og fra arbejde.

Er du medlem af andre o-klubber?

Nej, men jeg har været medlem af OK 
Øst i mange år.

Hvorfor har du valgt at melde dig 

ind i THOK?

Fordi jeg er flyttet til Rågeleje. 

Hvad forventer du dig af dit med-

lemskab af  THOK?

At komme i gang med at løbe lidt 
O-løb igen.

Hvad er det sjoveste ved oriente-

ringsløb?

Kombinationen af kondition og hjer-
neaktivitet. Rigtigt vejvalg kan kom-
pensere for dårlig form.

Er der noget, du gerne vil sige til 

dine nye klubkammerater?

Jeg vil glæde mig til at komme til 
at løbe O-løb igen, jeg elsker det!

Julearrangementer
Der er ingen december uden jule- og nytårsarrangementer! Få her et over-

blik over, hvad du skal nå at deltage i. Alle kan være med!

Juleløb

Senest den 26. december

Den store p-plads ved Tisvilde Strand

I år afholder vi ikke det traditionelle 
juleløb, hvor vi mødes til æbleski-
ver. I stedet laver vi en officiel jule-
løbskonkurrence med udgangspunkt 
i OTØ-juletræningen, som kan løbes 
indtil den 26. december.
Der er selvfølgelig PRÆMIER til den 
hurtigste herre og dame i hver klasse!
Kort kan printes på o-teknik.dk

Julekondikarl

Fredag den 24. december kl 10

Skovporten i Tisvilde Hegn

Juleaftensdag siger vi god jul med en 
fed omgang julehygge-træning med 
fartlege og pakkeleg. Det eneste, du 
skal huske, er en lille gave til pakkeleg 
og selvfølgelig det gode humør!

Julehockey

Tirsdag den 28. december, kl 10

Tisvilde Skole, Tisvilde Bygade 37, 

3220 Tisvildeleje

Traditionen tro afholder vi julehockey 
mellem jul og nytår.  Det er en min-
dre turnering, hvor man bliver delt 
op i hold og dyster om den store 
hockey-pokal. 
Husk indendørs træningstøj og inden-
dørssko.

Nytårskondikarl

Fredag den 31. december kl 10

Skovporten i Tisvilde Hegn

Ligesom til julekondikarl, skal vi 
selvfølgelig også sige godt nytår på 
nytårsaftensdag! Vi skal lave fartlege 
og hygge, så find din sjove nytårshat 
frem og mød op til din sidste træning 
i 2021!
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Naturvandring i Hegnet - 
Naturnationalpark?

Af Rolf Valery

Det er nok ikke gået nogens næse 
forbi, at Tisvilde Hegn er blevet 
udset til at kunne blive en natur-
park med forskellige græssende dyr 
(køer, vildheste mm), der kan få 
biodiversiteten til at blomstre - om-
kranset af et 2,5 meter højt hegn.
Derfor havde skoven inviteret til na-
turvandring i Tisvilde Hegn, hvor 
der ville blive informeret om ideer-
ne bag naturparken. Senere ville vo-
res Miljøminister komme og deltage.
Så d. 11. november kl. 15.30 mødte 
der ca. 50 interesserede op ved Natur-
rummet for at deltage i denne natur-
vandring. Skovridderen og en gruppe 
skovfogeder (inkl. vores egen Tim 
Falck Weber) ville repræsentere na-
turstyrelsen med info omkring skoven.

Der blev gjort holdt forskellige steder 
på vandringen, hvor vi blev informe-
ret omkring, hvorfor man fælder sto-
re mængder af skov i hegnet. Da man 
har plantet ikke hjemmeboende træer, 
og der skal gøres klar til urørt skov, 
fælder man arter, der for det meste 
kommer fra Nordamerika. Disse ar-
ter er ikke egnet til vores dyreliv og 
insekter her i norden. Man vil derfor 
fremme herboende arter. Tim fortal-
te om alle de muligheder, der er for 
at komme i skoven og bruge de faci-
liteter, som Tim er med til at få op-
bygget. Han fortalte, at skoven ikke 
vil begrænse muligheden for at lave 
arrangementer mm. Der ingen tvivl 
om, at Tim er en fantastisk repræsen-
tant/insider at have i Naturstyrelsen

for klubben og vores sport. Han gør 
en stor indsats for, at vi har de bedste 
muligheder for at kunne løbe i skoven 
og dyrke vores sport. Tak for det Tim! 
Efter vandringen mødtes vi alle i går-
den ved Naturrummet, hvor der kunne 
stilles spørgsmål til vores Miljømini-
ster Lea Wermelin og andre.
Som repræsentant for THOK bad jeg 
om ordet, hvor jeg takkede skoven for 
det gode samarbejde. Jeg ville prøve 
at give en betragtning omkring biodi-
versiteten i Tisvilde Hegn, og hvorfor 
det ikke er nødvendigt med et hegn i 
Hegnet.
Vi er mange brugere af Tisvilde Hegn, 
hvor skoven er ”vores idrætsplads!” 
Vi vil blive begrænset i vores sport 
med et højt hegn. 

Det viser sig, at Tisvilde Hegn faktisk 
er en af de bedste skove i Danmark i 
forhold til biodiversiteten. Tisvilde 
Hegn er jo plantet på en sandmile for 
285 år siden for at forhindre sandflugt 
og har derved en meget tør bund, hvor 
forskellige plantearter har det godt. Så 
med vores store bestand af kronhjorte, 
som græsser, og skovens indsats med 
at gøre hegnet klar til urørt skov, er der 
ikke grund til at gøre Tisvilde Hegn til 
en naturpark med et højt hegn.
Når biodiversiteten har det så godt i 
Tisvilde Hegn, og skoven kun får det 
bedre med Naturstyrelsens indsats, er 
der ikke behov for at lave en natur-
park. 
”If it works! Don´t fix it!”

I Gribskov er det allerede 
besluttet at lave en naturna-
tionalpark. 

Der skal udsættes elge, 
krondyr og stude. 

Naturnationalparken er 
planlagt til indvielse i første 
kvartal af 2022.
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Danske deltagere. Landsholdet med følgende: Bagerst 3. fra venstre Casper 
Thygesen, 4. fra venstre Jonas Falck Weber, 6. fra venstre Thomas Greve Jen-
sen, 7. fra venstre Lasse Falck Weber. Forrest 2. fra venstre Jes Mose Jensen, 
3. fra venstre Nina Germann Najbjerg, 4. fra venstre Mona Rasmussen, 6. fra 

venstre Jacob Seerup Kirkeby. Resterende er civile danske deltagere.

Verdensmesterskab i 
biathlonorientering 2021

Af Jonas Falck Weber

Jeg har været af sted med det militære landshold i orientering til VM i biath-
lon orientering. VM består af tre konkurrencer i nævnte rækkefølge; sprint, 
klassisk og stafet. Tisvilde Hegn OK var repræsenteret med hele fire deltagere; 
Thomas Greve Jensen, Nina Germann Najbjerg, Lasse Falck Weber og mig 
selv. Læs blandt andet om skydning, medaljer og præmiepølser – god læselyst.

små render og smalle moser lignede 
alle hinanden i terrænet og var ikke 
mere end 30 cm dybe. Vi forberedte os 
derfor på at skulle løbe sikkert uden-
om og være omhyggelig med kom-
passet til de kommende konkurrencer. 
Efter Model Event kørte vi direkte 
videre til indskydning, som foregik på 
samme skydebane, som vi skulle bru-
ge til konkurrencerne. 
Vi skyder med Anschütz Model 1827 
F Comfort, kaliber 22, hvilket er sam-
me mærke, 97% (ifølge Anschütz) af 
alle biathleter (inkl. skiskytter) bruger. 
Indskydningen foregår ved, at vi sky-
der på papskiver, som har samme stør-
relse som konkurrenceskiverne af me-
tal. Vi skyder på pap for at kunne se, 
hvor vores træf ligger på skiven. Det 
gør vi for at kunne justere sigtemid-
lerne, så vores træf ligger centreret i 
skiven. Vi skyder på skiver af mær-
ket Kurvinen på en afstand af 50 me-
ter. Skivens størrelse for liggende er 
45mm i diameter og for stående er 
skiven 115mm i diameter.

Onsdag d. 27. oktober 2021 kørte vi 
af sted i minibusser fra Aalborg mod 
Jilemnice i Tjekkiet. Vi kørte fra tid-
lig morgen til sen aften. Efter en hård 
nats søvn på tjekkiske skolehjemssen-
ge, vågnede vi til en solrig dag, hvor 
vi skulle løbe Model Event og indsky-
de vores våben. Alle atleter præsterer 
bedst efter et morgenmåltid. Det var 
dog ikke lige til at finde, da det var 
Tjekkiets uafhængighedsdag netop 
denne friske klare morgen. Efter kon-
trol af tre forskellige supermarkeder 
fandt vi heldigvis en lokal bager, som 
havde åbent frem til 13.00. Alle mand 
ind for at proviantere brød med kom-
men og tjekkiste kager. Herefter tog 
vi direkte ud til Model Event blot 10 
minutters kørsel fra byen. 
Skoven var kold, men flot i solskin og 
efterårsfarver. Terrænet var relativt
fladt med grøfter, bevoksningsdetaljer 
og enkelte områder med lidt mere ku-
pering. Kortet var derimod ikke noget 
at råbe hurra for, da det flere steder 
ikke ligefrem var opdateret. Generelt 
var alle detaljer meget små. Grøfter, 

Anschütz Model 1827 F Comfort, kaliber 22.
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Standardstørrelse for konkurrenceskiver.

Standardskiveopstilling. Konkurrenceskiver af metal til venstre og indskyd-
ningsskiver af pap til højre

Model event-kortet.



Tisvilde Hegn OK HegnsNyt Nr. 4/2021, december 2021Tisvilde Hegn OK HegnsNyt Nr. 4/2021, december 2021

20 21

ELITENELITEN

Efter indskydningen tog vi tilbage til 
vores indkvartering og hvilede os lidt, 
inden vi skulle til åbningsceremoni kl. 
1800 på torvet i Jilemnice. Åbningsce-
remonien var vældig fin og hver nati-
on blev præsenteret på en scene, med 
en promoveringsvideo fra deres eget 
land. For os var det VisitDenmarks 
video, som kørte på storskærm i bag-
grunden. Til at slutte åbningsceremo-
nien af med blev der opført to danse af 
to lokale dansegrupper – den ene mere 
letpåklædt end den anden.

Fredag d. 29. oktober var første kon-
kurrencedag. Vi tog til stævnepladsen 
et par timer før første start, da man al-
tid på dagen også indskyder sit våben 
for at foretage sidste kontrol af ens 
træf inden konkurrencen. 

Sprinten løbes i skov og er mellem 
tre og fire kilometer med en vindertid 
på 25 minutter. Man starter med en 
længere orienteringssløjfe, inden man 
kommer ind til første skydning, som 
er fem skud liggende. Hvis man har 
nogle misser, løber man en strafrunde 
pr. mis. Det skal tage 30-45 sekunder 
at løbe strafrunden. Derefter fortsætter 
man på sin orienteringsbane med den 
sidste korte sløjfe, for derefter at kom-
me ind til anden skydning, som er fem 
skud stående. Samme regler for straf-
runder gør sig gældende for stående 
skydning. Efter stående skydning og 
evt. strafrunder er der målgang.
Jeg startede tredjesidst og havde tænkt 
mig at løbe sikkert på stier, når det var 
muligt, med tanke på erfaringerne fra 
Model Eventen dagen forinden. Ori-
enteringsløbet gik udmærket. Jeg la-
vede ingen store fejl, men der var flere 
gange, hvor jeg kom lidt for langt eller 
skævt ind i posten. På liggende skyd-
ning træffede jeg blot to ud af fem, og 
det var jeg ikke tilfreds med. Mit mål 
er altid at træffe mindst halvdelen – og 
jeg runder selvfølgelig op. Den sidste 
orienteringssløjfe var meget kort, og 
jeg var hurtigt inde til stående skyd-
ning. Denne gang med tre ud af fem 
træf, hvilket jeg var tilfreds med. På 
de to strafrunder fra stående skydning, 
heppede holdet på mig, hvilket de al-
tid gør, men det syntes at være nogle 
mere aggressive og intense tilråb, end 
det plejede at være. 

Jonas på vej i mål på sprinten.

Jeg gav den fuld gas på de to sløjfer 
og var helt flad, da jeg kom i mål. Jeg 
gik i mål til anden bedste tid, og jeg 
forstod nu holdets heppende ord, da 
jeg kun var 28 sekunder efter vinde-
ren og 7 sekunder foran nummer tre. 
Da jeg gik i mål, var der kun en sven-
sker tilbage, som potentielt kunne slå 
mig. Han havde heldigvis ikke heldet 
med sig på stående skydning og fik 
fire strafrunder. Jeg endte derfor som 
nummer to – vanvittigt! Det troede jeg 
ikke, før jeg startede, og jeg var heller 
ikke rigtig glad eller begejstret for min 
andenplads, lige da jeg var kommet i 
mål. Men det er jeg nu :-)
Nina blev nummer fire kun 27 se-
kunder fra tredjepladsen – så bestemt 
godkendt. Thomas og Lasse blev hen-
holdsvis nummer 10 og 15, det var 
Thomas meget begejstret for og Lasse 
lige modsat.
Dagen efter, lørdag d. 30. oktober, 
blev der afviklet den klassiske distan-
ce. Til klassisk er der samme procedu-
re med indskydning før konkurrencen. 
Klassisk distance indeholder tre for-
skellige discipliner; punktorientering, 
orienteringsløb og skydning med en 
samlet tid for det hele, som er afgøren-
de. Punktorientering er ca. tre kilome-
ter lang og er markeret i terrænet med 
en snitzling. Undervejs på punktori-
enteringen er der to forskellige slags 
poster – en blå og en gul. Der er fem af 
hver. Ved de blå poster skal man med 
en nål prikke ind på sit kort, hvor man

står. Ved de gule skal man se igennem 
en sigtestok ud til en post, placeret 
maksimalt 400 meter ude i terrænet. 
Den post, man sigter på, skal man 
med en nål prikke ind på sit kort. Når 
man har prikket posten ind, der hvor 
man mener, den skal være, skal man 
signere den på bagsiden af sit kort. 
Det gør man ved at tegne en streg med 
en fedtpen fra hullet til det nummer 
posten har. For hver millimeter man 
prikker forkert, får man et minut til-
lægstid, dog maksimalt 10 minutter pr. 
post. Når man har været igennem alle 
10 poster, stempler man en post, som 
markerer tiden for punktorientering og 
starttiden for orienteringsløbet. Orien-
teringsløbet er, som vi kender det en 
normal bane med en vindertid på 45-
60 minutter. Slutteligt er der skydning, 
som består af 10 skud liggende og 10 
skud stående. Mellem liggende og stå-
ende skydning er der en mindre løbe-
strækning, mellem 100 og 1000 meter. 
Normalt er denne mellemliggende lø-
bestrækning ikke orientering, men i år 
til VM var det en del af banen ligesom 
til Sprinten. Til klassisk skal man ikke 
løbe strafrunder, men til gengæld får 
man to minutters tillægstid pr. mis. Så 
det kan godt betale sig at bruge god 
tid på sin skydning. Jeg startede tredje 
sidst i igen på klassisk, men reelt var 
det anden sidst, da der var en finne, 
som ikke stillede til start. Jeg varmede 
grundigt op og havde fokus på, at jeg 
skulle løbe sikkert som på Sprinten,
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Sprint-kortet.

og at jeg skulle tage mig god tid til 
skydningen. Punktorienteringen be-
gyndte med nogle ganske simple po-
ster, og der var kun et par stykker, jeg 
var i tvivl om. 
Da jeg havde prikket den sidste post 
ind, løb jeg hurtigt videre mod start på 
orienteringsløbet. Jeg syntes godt nok, 
der var ganske langt, men det var set 
før, så jeg pressede på lidt mere. Plud-
selig kom jeg til endnu en blå post!? 
Det forstod jeg ikke, havde de sat 11 
poster ud? Nej, det kunne ikke passe. 
Jeg vendte mit kort om og konstatere-
de, at jeg kun havde prikket ni huller. 
Det var hullet fra post fire, som lå me-
get tæt på tallet otte, og da jeg hav-
de trukket en streg fra hullet til post 
fire, lignede det, at jeg havde trukket 
en streg til tallet 8. Det lyder sikkert 
forvirrende, og det var det også. Jeg 
måtte med sved i øjnene og sved dryp-
pende ned på mit kort strege de forker-
te streger ud og trække nye. Jeg vid-
ste, at det potentielt kunne ende med, 
at jeg ville få 10 minutters tillæg for 
de pågældende poster. Men jeg vid-
ste også, at jeg kun havde prikket 10 
huller og de med stor selvsikkerhed 
var prikket korrekt ind. Jeg løb vide-
re fra posten mod orienteringsløbet, 
med en lille sort sky hængende inde 
i hovedet. De første par poster på ori-
enteringsløbet havde jeg svært ved at 
tænke på andet, end den fejl, jeg hav-
de lavet på punktorienteringen, men 
det gik over ca. halvvejs på banen.

Allerede ved post et blev jeg hentet 
af svenskeren, Robbin Kantarp, som 
startede fire minutter efter mig. Det 
var ikke ligefrem noget, som hjalp på 
humøret, men jeg hang med ham et 
par poster og måtte derefter løbe ale-
ne resten af vejen. Da jeg kom ind til 
liggende skydning, brugte jeg meget 
tid på at få pulsen ned og opbygge en 
god skydestilling. Det betalte sig, og 
jeg ramte 7 ud af 10. Under den korte 
orienteringssløjfe tænkte jeg på, at jeg 
på stående skydning skulle tage mig 
lige så god tid, som til liggende. Jeg 
ramte igen 7 ud af 10 på stående, så 
skydningen på klassisk var jeg meget 
tilfreds med, og jeg mindes ikke, jeg 
nogensinde har skudt bedre på en klas-
sisk konkurrence.
Da jeg kom i mål, var jeg noget ner-
vøs for, hvordan de havde dømt min 
punktorientering. Der gik lang tid, 
inden der kom resultater, hvor jeg på 
den foreløbige resultatliste med orien-
tering og skydning længe lå nummer 
fire. Endelig kom der en opdateret re-
sultatliste, hvor punkorienteringen var 
med på. Jeg var rykket op fra nummer 
fire til nummer tre! Helt vildt – jeg 
var noget mere begejstret over denne 
placering, end jeg var dagen inden på 
Sprinten. Jeg kunne se, at jeg både var 
bedre på punktorienteringen, hvor jeg 
fik 6 minutters tillæg, og skydningen 
end de to, som var før mig. Til gen-
gæld løb de ca. 10 minutter hurtigere 

end mig på orienteringsløbet. 
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Alligevel var jeg kun 3 minutter og 26 
sekunder efter vinderen. 
Når punktorienteringen er optalt, får 
deltagerne altid lov til at se og kon-
trollere deres punktorienteringskort i 
tilfælde af, at kontrollanterne har målt 
forkert. Jeg kontrollerede mine prik, 
og der var to poster, som jeg ville kla-
ge over, hvor jeg mente, at de havde 
givet mig en millimeter for meget på 
begge poster. Begge poster blev kon-
trolleret af stævneledelsen og jeg fik 
godskrevet to minutter. Fedt! Men 
desværre ikke nok til at ændre min 
placering. Jeg var nu 1 minut og 26 
sekunder fra vinderen og 35 sekunder 
fra nummer to. Nina løb godt igen på 
klassisk og sikrede sig en sølvmedalje. 

Lasse og Thomas havde igen en fight, 
men denne gang blev det Lasse som 
slog Thomas. De endte som nummer 

11 og 14.
Om aftenen blev der afholdt præ-
mieoverrækkelse for både Sprinten 
og Klassisk. Som normalt til ver-
densmesterskaber var der medaljer 
og diplomer til vinderne, men som 
en ekstra gestus fik alle medaljetage-

re også to vakuumpakkede tjekkiske 
specialitetspølser fra den største spon-
sor til stævnet - Devro. Efterfølgende 
var der banquet i telte i tilslutning til 
skydebanen. Der var både DJ, for lidt 
mad, men rigelige mængder tjekkisk øl 
(som vi ikke drak en dråbe af), Devro-

Jonas til liggende skydning på klassisk

Punktorientering. 
Forsiden.

Punktorientering. 
Bagsiden.

Punktorientering. Facit.
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Klassisk

Jonas vandt 
sølv på Sprint.

Jonas vandt 
bronze  på 
Klassisk.

Sidste konkurrencedag var søndag 
d. 31. oktober, hvor stafetten skulle 
afgøres. Ikke noget nyt i forhold til 
indskydning. Stafetten ligner meget 
Sprinten i opbygning - dog lidt læn-
gere baner med en vindertid på 30-40 
minutter. Rækkefølgen er den samme; 
orienteringsløb, liggende skydning (+ 
evt. stafrunder), orienteringsløb, stå-
ende skydning (+ evt. stafrunder). 

Desuden har man til begge skydninger 
tre ekstra skud, som skal lades enkelt-
vis, hvis man får brug for det. Så man 
har altså otte skud til at træffe fem ski-
ver liggende og otte skud til at træffe 
fem skiver stående. Det kan der også 
være brug for, da det ikke er sjovt at 
løbe strafrunder til stafet, da de regle-
mentarisk skal være mellem 60 og 90 
sekunder. 
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Det var dog ikke tilfældet til dette VM, 
hvor tiden nok nærmere var 45 sekun-
der, men når man som nation ikke er 
de bedste til at skyde, er det ikke lige 
noget, man klager over.
Jeg skulle løbe på hold med Lasse og 
Thomas – et rent Tisvilde Hegn OK 
hold! Lasse skulle løbe først, så Tho-
mas og til sidst mig. Lasse bommer 
desværre lidt på orienteringen, men 
har derimod en godkendt skydning. 
Han træffer 3 liggende med 8 skud 
og træffer 4 stående ligeledes med 8 
skud. Lasse skifter som nummer 6, 
2 minutter og 55 sekunder efter det 
førende svenske andethold. Thomas 
løb godt på første sløjfe, men løb den 
forkerte vej rundt til at starte med på 
anden sløjfe og tabte derfor i omeg-
nen af fire minutter. Thomas ramte 
desværre for lidt. 2 træf på liggende 
med 8 skud og 2 træf på stående med 
8 skud. Thomas skifter som nummer 
6, 9 minutter og 41 sekunder efter - nu 
svenskernes førende førstehold. Min

egen præstation på orienteringsløbet 
er ikke optimal, jeg løber lige igennem 
en tæthed, hvor der går en sti lige ved 
siden af, og så laver jeg to bom på ca. 
20-30 sekunder. Skydningen går deri-
mod glimrende for mig. Jeg træffer 5 
liggende med 6 skud og 4 stående med 
8 skud. Jeg går i mål som nummer 4, 9 
minutter og 36 sekunder efter vinder-
ne – det svenske førstehold. 

Alt i alt var det et VM, hvor jeg blev 
positivt overrasket over, at mine præ-
stationer er i verdensklasse, med tanke 
på den beskedne træningsmængde, jeg 
lægger for dagen. 

Hvis du synes det med biathlonorien-
tering lyder spændende, så er der hvert 
år åbne danske mesterskaber, som det 
er muligt at deltage i. Hvis du er endnu 
mere interesseret og dygtig nok, så er 
der mulighed for at deltage på lands-
holdet, hvis du er tjenestegørende i 
Forsvaret eller aktiv i Hjemmeværnet.

QR & link til resultater: https://
wboc2021.ok-jilemnice.cz

QR & link til billeder: https://
www.zonerama.com/ladas37/Al-

Danmarks førstehold – 
et rent Tisvilde Hegn OK hold!

Fra venstre: Lasse Falck Weber, Thomas Greve Jensen, Jonas Falck Weber

Thomas Jensen på andenturen sender Jonas Falck Weber ud på tredjeturen.
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Stafet
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SÆRLIGE BEGIVENHEDER

Fredag den 24. december  Julekondikarl  Skovporten

Tirsdag den 28. december  Julehockey  Tisvilde Skole

Fredag den 31. december  Nytårsskondikarl  Skovporten

Weekenden 7.-9. januar  U1 kursus  Holbæk

Søndag den 9. januar  Nytårsstafet  Kongsøre Skov


