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DEBUT: Præcisions-
orientering er en ny 
idrætsgren, der gør 
orienteringsløb til-
gængeligt for alle.  

Af Steen Østbjerg

BOSERUP SKOV: De fysiske 
strabadser var elimineret 
fuldstændig, da oriente-
ringsklubben OK Roskilde 
lørdag prøvede noget for 
allerførste gang, nemlig at 
arrangere et præcisionsori-
enteringsløb.

I et normalt o-løb udsæt-
tes deltagerne for alverdens 
prøvelser, så forcering af 
krat og spring over grøfter 
hører til dagens orden, og 
er man ikke let til bens, har 
man ikke en kinamands 
chance for at gøre sig gæl-
dende.

Let til bens var det nu 
langtfra alle i feltet, der var. 
Adskillige var på fi rhjulede 
elscootere, mens de mere 
adrætte mødte op i løbetø-
jet - og det er hele meningen 
med præcisionsorientering: 
At man kan komme ud i sko-
ven og dyrke o-sporten mod 
andre uden hensyn til, om 
man er handicappet eller ej. 
Det hele foregår på skovens 
stier, hvor elkøretøjerne 
ikke har problemer med at 
komme frem.

Mesterlig hjælp
- Man kan næsten være lige 

så længe om det, som man 
vil. Der er en øvre grænse 
for, hvor lang tid man kan 
være om at komme igennem 
hele banen, men på den en-
kelte post kan man bruge al 

den tid, man har brug for, si-
ger Janne Brunstedt.

Han er OK-Roskildes 
mest vindende løber gen-
nem tiden og slæber stadig 
VM-medaljer hjem, nu i ve-

teranklassen, men lørdag 
var han en af de offi cials, 
der skulle sikre, at det første 
stævne i præcisionsoriente-
ring på dansk grund klappe-
de.

- Der er ikke noget i vejen 
for, at man har en hjælper 
med rundt, hvis man har 
brug for det. Men på sel-
ve banen er det deltageren 
selv, der skal løse opgaven 
uden hjælp, forklarer Janne 
Brundstedt.

Frem og tilbage
Banen er sat af Bjørn Vogn-
bjerg Jørgensen, som også 
er drivkraften bag arran-
gementet. 17 poster har han 
lavet, og på hver af dem er 
opgaven at udpege, hvilken 
skærm der er placeret i over-
ensstemmelse med det kort, 
man har fået udleveret. 

Antallet af skærme vari-
erer. Nogle steder er der to, 
på andre poster tre, fi re eller 
fem. Og så er det slet ikke 
sikkert, at en af dem er pla-
ceret rigtigt, så der kan reelt 
være seks svarmuligheder.

En deltager, der i et minuts 
tid skiftevis har gransket 
kortet med sammenknebne 
øjne og stirret ind mod fi re 
skærme 20-30 meter inde i 
skoven, sætter elscooteren 
i bakgear og kører en halv 
snes meter tilbage ad stien, 
hvorfra han var kommet. 
En anden vinkel kan måske 
gøre det lettere at vurdere, 
hvilken skærm der skal sat-
ses på. 

To andre deltagere, der er 

Kørestol ingen hindring 
for konkurrence i skoven

Maria Krog Schulz havde ambitioner om at blive bedste dansker, 
men kiksede på den eneste post, hvor tingene skulle gå hurtigt.

Mens alle andre er på vej rundt på ruten, kommer stævneleder Bjørn Vognsted Jørgensen kørende i modsat retning og får rig lejlighed til at 
tage en snak med deltagerne. Den slags er der nemlig tid til i præcisionsorientering.

til fods, har også sine kvaler 
med opgaven. Den ene bøjer 
sig lidt forover for bedre at 
kunne se under nogle grene, 
mens den anden nærmest 
læner sig ind over et usyn-
ligt hegn for at komme så 
tæt på som muligt. Men in-
gen må forlade stien.

Nogenlunde samtidig be-

slutter de tre sig og begiver 
sig videre mod næste post, 
mens de får sig en sludder på 
vejen.

Stresstest fra start
Kun ét sted skal udfordrin-
gen løses på tid. Inden del-
tagerne får udleveret kortet 
over skoven, bliver der ud-

Selv om der kun er to skærme, er det ingen garanti for, at det er nemt 
at � nde ud af, hvilken der står rigtigt. 


