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Søren Saxtorph (forrest) fra OK Ballerup er en af de få danskere, der har erfaring med præcisionsorientering. Endda særdeles gode erfaringer. 
Han vandt bronze ved det seneste VM.  Foto: Steen Østbjerg

peget seks skærme, som alle 
kan ses fra startstedet. 

Så får hver deltager tre 
ganske små kortudsnit 
og skal svare på, hvilken 
skærm der er vist på hvert 
af de tre kortudsnit. Svare-
ne og tiden noteres, inden 
deltagerne enkeltvis sendes 
ud på ruten - og skulle to del-
tagere komme hjem med det 
samme antal rigtige svar, er 
det tiden fra den indledende 
opgave, der afgør, hvem af 
de to, der er bedst. Og svarer 

man forkert i den indleden-
de runde, er der en tidsstraf.

Feltet i skoven består af 31 
deltagere, hvoraf cirka halv-
delen er fra Sverige, hvor 
præcisionsorientering har 
en lidt længere historie og 
en lidt større udbredelse end 
i Danmark. Nogle deltager 
med barn på ryggen, mens 
andre er kommet for at vin-
de.

Umulige svenskere
Til den sidste gruppe hører 

Maria Krog Schulz, som er 
en del af det danske lands-
hold. 

- Jeg satser helt klart på 
at blive den bedste dansker, 
men jeg kan godt se, der er 
nogle svenskere, som er 
pænt umulige at have med 
at gøre, så jeg kan nok ikke 
vinde, siger Maria Krog 
Schulz før starten. 

Tidsopgaven klarer hun på
blot 29 sekunder - andre er 
flere minutter om det - men 
hun har på fornemmelsen, 

at hun nok gættede nummer
to forkert, og da løbet er slut
nogle timer senere, viser det
sig, at hun har ret - også i det
med svenskerne. Hun selv
blev nummer fire med 14 af
17 rigtige, mens de tre bed-
ste alle havde 15 rigtige. Og
den bedste var en svensker.

Der skulle i øvrigt ikke
gå længe, inden det andet
danske præcisionsløb fandt
sted. Det foregik i Ballerup
søndag.


