Klubnyt oktober 2019

Nyt fra bestyrelsen :

HUSK KLUBAFTEN ONSDAG DEN 30. OKTOBER
KL: 19:00 - 21:30
I KLUBLOKALET PÅ HØJENE SKOLE
TEMA :
Banelægning v/ Finn Hørup Nielsen
Avenza maps v/ Jan Petersen
Fordeling af klubløb 2020
v/ Kirsten Hald Holdensen

Banelægning fra skovtilladelse til løbsstart : praktisk fremgangsmåde, regler, definitioner
for banelægning, O-tips, eksempler på god / dårlig banelægning
(”hjemmearbejde”: se Bent Skjoldborgs indlæg i Klubnyt fra april 2019 og DOF’s hjemmeside)
Avenza Maps : 1) download O-kort til smartphone, 2) find app’en for Avenza Maps,
3) overfør O-kortet til Avenza Maps, 4) se din præcise position i skoven !
Klubløb 2020 : Planlægningen for 2020 er allerede godt i gang mht Nordjysk 2-Dages. Nu
skal vi have alle klubløbene for 2020 fordelt på de 12 klubløbteams. Tag derfor fat i dine teamkammerater og kom og hjælp med, at 2020 også bliver et godt år for OK-Vendelboerne.
Nye medlemmer er selvfølgelig ekstra velkomne, så I kan blive en del af klubfællesskabet.
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Arrangements- og løbstilrettelæggelse i Klubbens første år fra sidst i 70’erne
v/ Peter Arildsen
I klubbens første tid var kortene vi brugte til træningsløb udelukkende tilrettede fotokopier af Geodætisk kort 1:25.000,
først sort/hvide senere 2-farvede med tilrettet stibillede.
Det blev ofte lange tider i skoven at orientere efter disse kort
der var stor risiko for at slumpmomenter fik en væsentlig rolle.
Nutidens Wild Westløb, fidusløb og spøgefulde arrangementer
giver et indtryk af tidligere tiders problemer. Ofte var der stor ophobning af løbere omkring en
tvivlsom placeret post inden den endelig blev fundet.
De rigtige O-kort var på den tid oftest i målestok 1:15.000. Klubben fik sit første rigtige orienteringskort i målestok 1:15.000 i 1976 – dette var over Tolne Skov. Samme år blev Instruktionskortet over Vandsted Plantage tegnet - dette var i målestok 1:7500. Det var et kæmpe arbejde
at fremstille disse håndtegnede kort. Ikke at misforstå at det ikke er et stort arbejde i dag, men i
dag er pc-teknikken og O-Cad programmet nu et væsentligt hjælpemiddel.

Det var først i 80’erne, at vi så småt var ved at komme ind i den digitale tidsalder. Vi havde fået
et løbsprogram udviklet af Finn Arildsen til udskrivning af start- og resultatlister. Tidligere skulle
man først skrive en startliste på en stencil, som så skulle mangfoldiggøres på duplikator til den
enkelte løber – og tilsvarende procedure efter løbets afslutning en resultatliste.
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Udvikling i orienteringskort

Postdefinitioner
i 1975
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Banetrykning
Baneindtegning på løbskortene skulle på den tid foretages manuelt på det enkelte kort med
kuglepen og en hulskabelon, med deraf risiko for fejlindtegning. Senere fik vi en genial banepåtrykker Kai Øs Banepåtrykker udviklet af Kai Ø Laursen. Det var en plade, hvorpå man hæftede gummipostcirkler på som passede til den enkelte bane, men det var fortsat et kæmpe arbejde, når det skulle påtrykkes 800 kort med forskellige banelængder. Løbskortet var på det
tidspunkt altid offsettrykte hos Tutein& Koch i København.
(Der var et år, at vi fik et nyrevideret Tolne kort fra trykkeriet, meget sent op til stævnedagen,
og da det endelig kom fra trykkeriet, var det fejltryk, så vi måtte have kortet trykt om, så der
blev faktisk kun to dage til at banepåtrykke 800 kort)
Efter Kais Banepåtrykker fik vi plottemaskiner. Det var et kæmpe fremskridt, men det
tog dog tid at plotte det enkelte kort, i forhold i
dag hvor vi har Condes-programmet, som gør
det til en enkel, sikker og hurtig måde at printe kortene på, eller man blot sender banefilerne til trykkeriet.
Vivi Arildsen og Bent Skjoldborg i gang med
banetrykning i kælderen på Ths. Smeds Vej.

Postkvittering og Tidtagning
Postkvittering på banen foretoges ved hjælp af klippetænger hvormed man skulle klippe nøjagtig i det korrekte felt på et kontrolkort – på banens 1. post skulle der klippes i kortets rubrik 1
osv., og hvis ikke det var tilfældet blev man diskvalificeret. Hvis der var kryds på banen, så
man med fordel kunne klippe en post, man skulle have længere fremme på banen, var der sat
kontrolmandskab ind på strategiske steder for at kontrollere, at der ikke blev snydt.
Kontrolkortet var vedhæftet løbskortet, senere fik vi rivefaste løse kontrolkort som ved hjælp af
en elastik kunne fastgøres omkring håndleddet. Ens starttid var påført kontrolkortet og ved
målgang blev sluttiden noteret på kontrolkortet med 1 sek. nøjagtighed.
Efter løbet skulle tiderne skrives på en resultatliste efter samme procedure som startlisten og
postsendes til de deltagende klubber.
I 1982 fik vi det første program til udskrivning af start og resultatlister udviklet af Finn Arildsen
og Mogens Qvistgaard.
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O-Posten skrev: EDB-teknikkens triumf i 1982.

Finn og Mogens

Så kort og præcist kan anvendelsen af den
elektroniske data-behandling i forbindelse med
årets gigantiske O-familiestævne, Jysk 3-Dages,
betegnes. Arrangørerne formåede at komme
ud over de fødselsvanskeligheder, der flere
gange har været forbundet med EDB-teknikken,
og den kvikke resultatformidling og jævnlig ophængning af EDB-ud-skrevne resultatlister på
stævnepladsen satte prikken over i-et i et stævne, som både arrangements- og vejrmæssigt
klappede fint. – EDB’en blev under dette løb varetaget af Finn Arildsen og Mogens Qvistgaard.

Postbeskrivelser
I 70’erne var postbeskrivelserne skrevet med tekst. Var det internationalt løb skulle det være
på tysk, idet tysk dengang var det internationale orienteringssprog. Disse postbeskrivelser blev
skrevet på stencil og derefter duplikeret.
Det var først i 80’erne, at de internationale postbeskrivelser blev reglementsbestemt. Her var
der heller ikke et program til udskrivelse, så disse måtte håndtegnes og derefter kopieres –
tænk når vi til Jysk 3-Dages i 1982 havde over 2500 deltagere (i øvrigt til da det største løb,
der var afholdt i Danmark). I 1985 lavede Finn Arildsen dog et program som kunne udskrive
disse – det samme som fortsat benyttes i Condes.

Klubmatchen der blev til Nordjysk 2-Dages!
1981
I december 1980 fik vi en henvendelse fra Knut Jacobsen på vegne af Sandefjord Turn-&
Idrettsforening O-gruppe om vi ville være med til et uformelt Venskabsby samarbejde.
I efterfølgende brev januar 81 skriver Knut, at han har været i kontakt med Aalborgs daværende formand Erik Jensen med forespørgsel om klubsamarbejde. Det var man ikke interesseret i,
da de i forvejen havde klubsamarbejde med deres Venskabsby Fredrikstad.
Sandefjord var en klub med ca. 200 medlemmer, så størrelsesmæssigt passede det udmærket
til vores på den tids medlemstal. Så selv om vi i forvejen havde kontakt med vores Venskabsby
Kristiansand, sagde vi straks ja , og allerede lørdag 21. marts 1981 arrangerede vi en klub-
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match i Tolne med Sandefjordklubben, men foruden de ca. 47 løbere, som de tilmeldte, kom
der yderligere deltagere fra 3 andre norske klubber, Porsgrunn /64, Skrim /20, Nordpil /10 så
vi kom op på 194 deltagere inkl. vores egne.
Finn Arildsen var banelægger og Bent Skjoldborg stod for det sociale med spisning i klublokalerne.
Efterfølgende deltog nordmændene i Aalborgs Pointløb 22. marts i Hammer Bakker.
Denne match blev gentaget de følgende 2 år, med efterfølgende deltagelse i Aalborgs pointløb.
1982
Her var Klub-matchen med STIF henlagt til Bøgsted den 20. marts, Erik Randrup var stævneleder, og nu var der 221 deltagere, med efterfølgende Aalborgs Pointløb 21. marts i Hammer
Bakker.
1983 lørdag den 19. marts afviklede vi, Klub-match i Tversted, Poul Brøndum var banelægger,
og igen var det Erik Randrup der var stævneleder. Det sociale samvær var lagt i hænderne på
Helle Nørkjær, Lone Jacobsen og Hanne Gundersen med middag på Hirtshals kro, der var 232
løbere i skoven.
Efterfølgende var der endnu engang deltagelse i Aalborgs pointløb i Blokhus den 20. marts
1984
Efter forespørgsel fra Sandefjordklubben om ikke vi kunne arrangere 2 vanlige løb, i stedet for
pointløbet, samt henvendelse fra Nordkredsen om vi ikke kunne koble en div.-match på lørdagens løb, blev det starten på Nordjysk 2-Dages.
Så vores dobbelt arrangement dette år startede i Uggerby lørdag den 31.marts. Her var Leif
Parsbæk banelægger, og Vivi og Peter Arildsen stævneledere. Der var tilmeldt 501 løbere og i
løbet var der indlagt divisions-match for Nord-kreds klubber. Søndagens løb den 1. april var i
Tversted, og her var Gro & Bent, samt Erik Pedersen banelæggere og Erik Randrup & Mogens
Qvistgaard stævneledere. Her var der 750 tilmeldte - 84 kom dog ikke til start, uvist af hvilken
grund.
Vendsyssel Tidende skrev nemlig bl.a. -Med solen skinnende ned gennem nåletræernes grene og over klitternes marehalm blev det et perfekt vejr til afvikling af det store internationale
orienteringsløb i Tversted Plantage-. Vi havde fælles stævnecenter på Tversted skole.

Vi er Knut Jacobsen og STIF-Sandefjord stor tak skyldig, det er på grundlag
af denne match, vores succesfulde Nordjysk 2-Dages er blevet til.

6

1985
Dette års Nordjysk-2-Dages 23.-24. marts blev afviklet med lørdagens etape i Tornby. Her var
Bent Skjoldborg banelægger, og der var 673 tilmeldt. Til søndagens etape i Tolne var der 802
tilmeldt, og her var banelægger Finn Arildsen.
Ellen & Ole Thomsen var stævneledere, og vi havde stævnecenter på Tolne skole. Tilmeldingen var den hidtil største til vores 2-dages arrangementer; men desværre var vejret ikke det
bedst tænkelige, idet der natten til søndag faldt en del sne, som var medvirkende til at 125 løbere ikke startede denne dag.
Det var iøvrigt samme år, at vi fik et nyrevideret Tolne kort fra trykkeriet meget sent op til stævnedagen, og da det endelig kom, var det fejltrykt, så der blev faktisk kun to dage til at banepåtrykke 800 kort.
1989
Også i 1989 var det Nordjysk 2-Dages, der var klubbens første arrangement. Løbet blev afviklet i weekenden 18.-19. marts og for ikke at drive rovdrift på vores tilgængelige orienteringsområder, lånte vi Blokhus til lørdagens løb. Her var Bent Skjoldborg banelægger. Der var der 806
deltagere. Søndagens løb var i Tolne, og her var Poul Henning Pedersen banelægger med
831 deltagere, og Henning Bak-Mikkelsen var stævneleder
Vendsyssel Tidende var fraværende ved dette løb; men det Svenske Forbundsblad Skogssport var med og skrev bl.a.:
Populär dansk premiär
Arrangemangen präglades av dansk gemyt och trivsel. Banläggning och kartor hade väl sina
brister, men det tog ingen så hårt på. Uppskattade desto mera att tävlingscentrum var vid skolor med dusch och servering inomhus. Svenska A-landslaget deltog Till många svenskars besvikelse blir det trolingen ingen tävling nästa vår, eftersom Vendelboerne då koncentrerar sig på sommar-tävlingen Jysk 3-Dages-.
Den svenske dameelite vandt begge dage, men herrerne blev slået af førsteårssenioren Flemming Jørgensen OK SNAB
1993
De efterfølgende år frem til 1993 stod vi selv for Nordjysk 2-Dages løbene. Herefter gik vi sammen med Aalborg OK om at lave Nordjysk 2-Dages, dels for at spare på vores løbsområder,
men også for ikke at trække for store veksler på medlemmernes hjælpsomhed.
Det foregik på den måde, at det var de samme funktionsledere med hjælpere begge dage.
Arrangementet i 1993 blev afviklet 27.-28. marts i Hammer Bakker og Tolne.
Kai Ø Laursen, Aalborg OK var stævneleder
Banelægger i Hammer Bakker: lørdag var: Leif Damborg, Helge Søgaard og Bjarne Nielsen,
Aalborg OK
og i Tolne søndag var det: Ole F. Thomsen.
Til løbene savnedes den svenske elite - pga. problemer med at forklare og finde årsagerne til
mystiske dødsfald, der havde ramt de svenske o-løbere, var der startforbud for de svenske
eliteløbere.
Der var dog 970 tilmeldte.
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2000
Her var deltagerantallet 1389 og det Norske Orienteringsblad VEJVALG skrev bl.a:
En ganske vanlig formiddag i midten av mars. Klokka er litt etter frokost og norske o-løpere jakter på
poster i nordjysk furuskog. Barn, voksne og veteraner. Hvor mange tror du? Nesten 200!
Ikke nok med at vi finner 200 av dem i en
dansk skog på en vanlig fredag, men de representrerer bare tre forskjellige klubber:
Eiker, Sturla og Kongsberg. Danmarks-turen
i mars er virkelig blitt popurlær i Nndre
Buskerud. Det er den i Grenland også, og i
Moss og Haugesund og enkelte steder på
Sørlandet. Riktig nok reiser ikke alle for at
delta på fredagstreningen, men lørdag og
søndag, ( i år18. og 19. mars), er de på
plass i det som er blitt fast sesongstart for
mange norske o-løpere: Nordjysk 2-Dages.
I disse løp deltar flere nordmenn enn dansker, og klart flere nordmenn end svensker.
Av nesten 1400 påmeldte deltaker i år var
518 fra Norge. Aller størst var Kongsberg OLag med 88 påmeldte løpere og et rejsefølge
på tilsammen ca. 115 personer. Porsgrunn
stilte med 43 løpere, Eiker og Sturla med 33
hver.
Større og større
-Vi var en stor klubb med rundt 200 medlemmer , forteller Knut Jacobsen som var
STIFs internasjonale kontaktmann og oprettet samarbeidet med Peter Arildsen i Hjørring. I begynnelsen var det klubmatch lørdag, mens vi deltok i Ålborgs løp dagen etter.
Annethvert år kom den danske klubben til
oss.
Vi slo dem hver gang, og det synes de ikke
var moro, minnes Knut Jacobsen.
Bunken 18. marts 2000
Flere norske klubber fikk nyss om løpene, og etter
hvert ble arrangementet utvidet til 2-Dagers. Nordjysk 2-Dages er blitt en sukses.
Mange våryre norske o-løpere fristes av å få barmark under knotteskoene når vi nærmer oss slutten
av mars. Reisen er grei. Vel i havn på dansk jord
etter båtturen er der korte kjøreavstander til flere
godt egnede trenings- og løpsområder

Nordjysk 2-Dages har i årene frem til i
dag 2019 det 36. i rækken udviklet sig
først med fortræning til omkring 1000
deltagere fredag og nu også med natløb
fredag aften ca. 450 og ca. 2000 lørdag
og søndag heraf er halvdelen af deltagerne nordmænd øvrige fordelt på danske og svenske deltagere.
Skrevet af Peter Arildsen
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Det Nordjyske orienteringsmesterskab 2019 :

Hvad er NOU ?
Vi har bedt Ole Thomsen - årets banelægger ved det Nordjyske orienteringsmesterskab i Tversted - fortælle om historien
bag NOU (Nordjysk Orienteringsudvalg).

Ole Thomsen
koncentreret før start

Hvornår udvalget er opstået, fortaber sag langt tilbage i historien, men af et notat for 1973
fremgår følgende:

”Vedtægter for Nordjysk Orienteringsudvalg
1. Det er udvalgets formål at virke for orienteringssportens beståen og udvikling i Nordjylland, at være
bindeled mellem nordjyske orienteringsklubber og herved støtte samarbejdet samt at foranledige afholdelse af diverse nordjyske mesterskaber og andre fælles arrangementer.
2. Udvalget består af en repræsentant fra hver af de tilsluttede klubber.
3. Alle nordjyske orienteringsklubber kan opnå repræsentation i udvalget. Udelukkelse kan ske, såfremt
2/3 af udvalgets medlemmer går ind herfor.
4. Udvalget kan på det årlige udvalgsmøde fastsætte et klubbidrag til dækning af administrationsudgifter
m.m.
5. Det daglige arbejde varetages af et forretningsudvalg på 3 medlemmer. Forretningsudvalget udpeges
på det årlige udvalgsmøde i januar måned.
6. Forretningsudvalget indkalder til det årlige udvalgsmøde i januar måned og fastlægger dagsorden for
dette møde. I øvrigt indkaldes der efter de almindelige udvalgsmøder efter behov, samt når mindst to af
de repræsenterede klubber udtrykker ønske herom.
7. På udvalgsmøderne fastlægges de opgaver, der ønskes løst i fællesskab, samt efter hvilke retningslinjer forretningsudvalget skal arbejde. Ved eventuelle afstemninger på udvalgsmøder er simpelt stemmeflertal afgørende, dog kan vedtægtsændringer samt ophævelse af udvalget kun ske på januarmødet, og
kun såfremt 3/4 af repræsentanterne stemmer herfor, og at disse 3/4 udgør mindst 2/3 af alle udvalgets
medlemmer. På udvalgsmøderne kan en klub kun repræsenteres ved et medlem fra egen klub.
Vedtaget på stiftende udvalgsmøde i Aalborg den 14. marts 1973.”
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Det har ikke været muligt at finde frem til den personkreds, der stod bag vedtægterne. Af endnu ældre skrivelser jeg har fundet frem til, kan jeg se, at kredsformand
Børge Petersen i påsken 1943 skænkede en vandrepræmie til uddeling ved Nordjysk dag H21 til den klub der
havde de 3 bedste H21 løbere.
Præmien, som var et kronhjortegevir, blev første gang
uddelt i 1945 til Aalborg Skiklub. Præmien er siden uddelt
næsten hvert år og sidst i 2018 til AKIF.

Børge Pedersen

Omtalte Børge Pedersen, nu benævnt som ”Stenaldermand”,
skænkede igen en vandrepræmie, et kronhjortegevir, som
blev uddelt første gang i 1978, hvor Nordvest OK vandt den.
Præmien var til bedste klub i alle stafetklasser. Den er blevet
uddelt indtil 2017, hvor den blev vundet af Rold Skov OK.

Der er yderligere en vandrepræmie i form af en elgtyr til bedste ungdomsklub. I en fodnote står
der: ”Minne frän Västra Nylands Idrottsdistrikt, Finland 1954” og ”Klub-trofæ fra: 1990”. Den
blev første gang uddelt til OK Vendelboerne. Vi var stærke på ungdomssiden dengang i 1990.
I 2018 vandt Rold Skov OK trofæet.
Siden 1976 har der ved NJ Dag været uddelt vandrepræmie i klasse D/H 21, og siden 1968
har der hvert år været uddelt en leder- og en banelæggerpris.
Alle de hædersbevisninger jeg har nævnt, er foregået i NOU regi.
Om den egentlige oprettelse af NOU må jeg hælde mig til det ”a´hå høt”. I 1942 oprettede man
Dansk Ski- og Orienterings-Forbund og i 1950 oprettede man Dansk Orienteringsforbund
(DOF).
I dag er forbundet delt op i tre hovedkredse – en nord, en syd og en øst kreds. I perioden op til
1973, hvor NOU blev etableret, var landet givet opdelt i mange flere mindre kredse, og i forbindelse med den ændring af strukturen har en kreds af nordjyske klubber valgt at fortsætte et formaliseret samarbejde med det for øje at arrangere stævner og mesterskaber i lokalt regi.
Løbene er åbne for alle, men kun medlemmer fra de klubber der hører til NOU området kan
blive NJ-mestre.
I dag arrangerer NOU fire natløb, et NJ Lang, et NJ Dag og NJ Klub. Løbene arrangeres på
skift af de enkelte klubber.
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Fra 1980 er der en oversigt over de klubber der hører og har hørt til NOU-området:

AKIF, Rold Skov OK og Mariager OK er senere opstået dels på grund af navneændring og dels
som følge af sammenlægning.
I dag består NOU-Forretningsudvalg af:
Formand, Jes Mose Jensen, AKIF.
Kasserer, Jens Christensen, Mariager OK.
Sekretær, Ole Nielsen, Aalborg OK

Jeg håber mit skriveri kan være med
til at give en forståelse og indblik i
NOU.
Med O-hilsen
Ole F. Thomsen
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Orienteringskort og korttegning
v/ Bent Skjoldborg :

Langt om kort
Et orienteringskort er en afbildning af et landskab, der ikke
findes. Eller rettere: Det findes kun som en forestilling. Eller
som en forestilling eller forventning, der er rejst i forvejen.
Forestil dig, at du har vundet en rejse til København for at se
Den lille Havfrue på Langelinie. Først opdager du, at det slet
ikke er en havfrue, men en skulptur i bronze ovenpå en granitblok. Derefter: Den er da latterlig
lille og ret banal. Den svarer ikke til forestillingen om en rigtig havfrue. Og hovedet har den tabt
mindst 2 gange, og mistet en arm, så de er ikke originale.
Derefter får du at vide, at hele skulpturen er en kopi, fordi kunstnerens familie gemmer på originalen. Desuden findes der kopier rundt om i verden. Statuen blev lavet som en hyldest til en
balletdanserinde, som dansede et eventyr, skrevet af en mand, der næppe havde set en rigtig
havfrue – hvad sådan én så er. Alligevel ved vi alle sammen, hvad Den lille Havfrue er, også
dem, der aldrig har været i København, fordi den lille havfrue er forestillingen om Den lille Havfrue.
Eller tag en gruppe mennesker med ud i Mols Bjerge. Hvad ser de? Én vil se dødishuller og
andre spændende geologiske fænomener fra den seneste istid, en anden en vil se kulturspor:
gravhøje og stensætninger, en tredje vil se græssende naturplejere og biodiversitet, en fjerde
vil se gode postplaceringer som lavninger, slugter og tætheder, en femte vil se Molsbjergestien
med dens nummererede porte. Så Den lille Havfrue og Mols Bjerge er på en måde lig med forventningen til dem.
På samme måde er tegningen af et orienteringskortet en grafisk fremstilling af et landskab, der
i forvejen findes som forventning. Kortet er derfor ikke et ”sandt” billede 1:1 af et landskab, men
en udmøntning af korttegnerens forventning.
Vi har vist alle oplevet både: ”Det lykkedes mig ikke rigtigt at komme ind på kortet” og ”Det virkede troværdigt hele vejen”. Det afspejler ikke (nødvendigvis) korttegneres dygtighed eller
kendskab til gældende kortnorm, men det udtrykker, om korttegnerens og løberens forventninger er sammenfaldende.
Al korttegning er et spørgsmål om selektion. Hvad skal med og hvad er overflødigt, når man fx
skal cykle, styre et fly, grave grøfter eller ro til Hirsholmene? Hvilke informationer er nødvendige og hvilke mudrer bare billedet til?
Korttegneren skal tjene to herrer: 1) overholde kortnormen, 2) gengive landskabet, som løberen ser det. Og de to hensyn er ofte i konflikt. ”Så kom jeg til en stor sten, der ikke var afsat på
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kortet”. Normen siger: mindst 1 meter høj set fra alle sider. ”Jeg kom til en lavning, der var tegnet som en slugt – og uden hældningsstreg”. Der skal kunne stå over 1 meter vand, for at man
kan tale om en lavning.
Som korttegner kan man vælge at holde sig tæt til normen og tæt til linjerne i det grundmateriale, man tegner kortet ud fra, fordi linjerne er ”sande” (”matematikeren”). Eller man kan vælge
højere grad af subjektivitet og gengive oplevelsen og opfattelsen (”humanisten”). Når du og
korttegneren er af samme type, finder I hinanden umiddelbart, og du finder kortet troværdigt.

”Humanistens” opfattelse
af et sted i Ålbæk Klitplantage

”Matematikerens” opfattelse
af det samme sted

Se bort fra, at der er 15 år og en ny kortnorm mellem de to billeder. Det er vigtigt, at begge kort
er lige gode, lige rigtige og ikke mindst lige anvendelige.
Her kommer et par eksempler på, hvad en korttegner tager stilling til.

Grundkort for område 1

Færdigt O-kort for område 1

Se godt på kurvetegningen i område 1. Når du ser på farven af de forskellige kurver, kan du
regne rækkefølgen af kurverne ud. Grundkortets kurver ligger tættere end de 2½ meter, der
skal være på det færdige kort, men de indeholder meget information om landskabets form. Og
de er målfaste. Man har valgt den røde linje til at gengive den lange slangeagtige høj. Linjen er
glattet noget ud for at gøre den mere læselig. De andre røde linjer har nøjagtig samme højde,
som det ses på den lille runde høj midt i billedet. Men hov! De to røde prikker i sydvestkanten
er blevet til en sammenhængende høj (her gengivet med gråt), og de to røde i billedets norddel
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er forsvundet og erstattet af noget fri fantasi, der ligger tæt på den gule kurve. Det er altså
løgn, at slangehøjen og nordhøjen er lige høje, men for løberen er det sandt.
Ergo er det sandhed og løgn samtidig. Oven på slangehøjen er der flere højdedrag tegnet med
blåt (altså er de nøjagtig lige høje). Hvad er der sket med dem? Og de blå lavninger – er de
blevet behandlet ens? Hvorfor ikke?
På det næste eksempel (område 2) viser de grå linjer det, der er tegnet på senere, men som
ikke var med på grundkortet:

Grundkort for område 2

Færdigt O-kort for område 2

Hvad er der sket med kurvebilledet, selve stregerne? Hvor følger man og hvor afviger man fra
grundmaterialet? Hvorfor kopierer man ikke bare den røde kurve over på det færdige kort?
Hvorfor bliver den blå kurve sommetider – men langt fra altid – brugt som hjælpekurve? Hvad
ville der ske, hvis man nu gjorde det? Vejen og grøfterne fremgår ikke af grundmaterialet, men
heldigvis blev de opdaget under rekognosceringen.

Grundkort for samme
område som luftfoto

Luftfoto

-- se kommentarer på næste side

14

På luftfotoet ser man tydeligt vækstgrænser, lysninger og enkeltstående træer. Derfra kan man
lægge dem præcist ind på det færdige orienteringskort. Nede i luftfotoets højre hjørne ser man
en tydelig grænse mellem nåletræer og løvtræer. Hvis de nu kan gennemløbes med samme
hastighed, skal der så angives en vækstgrænse? Ude i det åbne midt på billedet er der nogle
træer. Hvor store eller markante skal de være for at blive tegnet med? I løvtræsområdet i vestsiden er der nogle små lysninger. Hvornår skal de tegnes med?
Her er nogle eksempler fra det virkelige liv. De 3 kortudsnit er tegnet af Gediminas Trimakas.
Hvilket foto passer til hvilket udsnit?

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Gult med grønne prikker

Raster gul med grønt

Raster gul med hvidt

Foto A

Foto B

Foto C

Når kortene fungerer så godt som de gør, kan det
skyldes, at korttegneren er noget af en kunstner, der
ikke gengiver virkeligheden som den muligvis er, men
som fremstiller sin opfattelse af den.
Med baggrund i tidligere løb og kortlæsninger møder
du op med en for-forståelse af, hvad du har i vente.
Man kunne også kalde det erfaring. Det kan både være en hjælp og en hæmsko. Det kan man ikke vide på
forhånd. Der udspiller sig et kompliceret fortolkningsarbejde mellem kortfremstiller og kortbruger.

Foto D
Og uden for kategori :
Hvad ser vi på billede D?

En kortproces er ingen kort proces.
Bent Skjoldborg
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Klubtur til Læsø
v/ Thorkild Holm Pedersen
I weekenden d. 20. til 22. september deltog jeg i Vendelboernes
klubtur til Læsø.

Heldigvis var det ikke en
tur, så jeg vovede at møde op i mit nye OK Pan outfit. De
spydige bemærkninger udeblev ikke, men det var dejligt igen at være sammen med søde og
venlige Vendelboere.
Jeg var så heldig at blive indkvarteret på Lisbets og Finns flotte sejlbåd, Rosabella. Ikke siden
jeg var lille, er jeg blevet vugget så dejligt i søvn, så lørdag morgen var jeg helt klar til at tage
kampen op med Læsø Klitplantages fantastiske O-terræn.
Når jeg nu var der, ville jeg naturligvis ikke gå glip af noget, så jeg havde valgt at løbe den ultralange bane 1, i konkurrence med Karin og Kjeld.
Ulla, Hans Ole, Lisbet og Finn havde kreeret en meget spændende bane, hvor det virkelig
gjaldt om at holde tungen lige i munden, med fuldt fokus på, hvor på kortet man var. Stier er
der jo ikke mange af, til gengæld masser af kurver, hegn, ikke våde vådområder samt vilde
køer, der dog hele tiden flyttede sig, så dem kunne man ikke stole på.

…. lidt sightseeing
på Læsø

Jeg havde på forhånd besluttet mig for ikke at bomme! Et løfte jeg holdt næsten hele vejen,
med et par enkelte udsving, som det sig hør og bør på en bane af den sværhedsgrad.
Som nævnt en rigtig fin bane, så stor ros til banelæggerne.
Efter løbet var der udflugt til Hornfiskrøn, samt saltskrøner
ved sydePoul. Da jeg tidligere havde oplevet begge dele,
tilbød jeg at samle poster ind (med den skumle bagtanke, at
turen rundt også kunne fylde min svampekurv – men ak,
svampestøvsugerbanden havde allerede været der, så det
blev kun til 5 kantareller efter 10 kilometers vandring).
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Om aftenen var der fællesspisning m.m. i campingpladsens ”spisestue”, og endnu engang stor
ros til arrangørerne for det arrangement. Aldrig har jeg dog set så bugnende fade med hummerhaler, som Ulla havde kogt. En vidunderlig spise, og så i så godt selskab, og som om det
ikke var nok, kunne man også kaste sig over lækre fiskefrikadeller. En fest, der så absolut ikke
gik i fisk. Og på de andre kunne jeg forstå, at eftermiddagens udflugt havde været både berigende og hyggelig.
Nogle søgte mod nattelogi i rimelig tid, andre lidt senere, men sådan skal det jo være.
Jeg nød igen at være sammen med Vendelboerne, og ser frem til igen at være en del af teamet, når o-løbere fra nær og fjern stævner til Nordjysk 2dages i Højengran og Kirkemilen.
Thorkild Holm Pedersen
PS: inden færgen sejlede tilbage søndag eftermiddag, lykkedes det mig at fylde svampekurven.
--- den alkoholfrie PAN-øl fik jeg på en netop afholdt ferietur til Dubrovnik !

Stemningsbilleder fra Læsø :

17

Medlemsnyt
Vi byder velkommen til

Thomas Brix Lyng
Karen Henning Lind Christoffersen
Susanne Hvarre
Johny Madsen

Råholtvej 19
Vestergade 31C 2.
Sct. Olafs vej 3
Sct. Olafs vej 3

9900 Frederikshavn
9900 Frederikshavn
9800 Hjørring
9800 Hjørring

Tlf.: 29367055
Tlf.: 30550277
Tlf.: 30277421
Tlf.: 30287421

------- og så blev Lisbet Nielsen Danmarksmester
på mellemdistancen.

TIL LYKKE

Bestyrelsens kontaktoplysninger :
Kjeld Arildsen, formand
Lene Bank Hansen, næstformand
Ellen Thomsen, kasserer
Hanne Bak-Mikkelsen, sekretær
Susanne Arildsen
Allan Reiche
Kirsten Hald Holdensen
Ann Dissing

kjeld.arildsen@gmail.com
lenebank1@gmail.com
ellen@bmenneske.dk
hanne@bak-mikkelsen.dk
susanne_arildsen@hotmail.com
mette.allan.mathias@gmail.com
kirstenholdensen@gmail.com
anndissing@gmail.com

5364 0724
4242 3661
2129 6087
4126 1553
9892 8789
2068 4585
5127 1412
3063 6455
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