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En anderledes O-weekend i Sverige
Af Andreas Duc Jørgensen
Da jeg ikke er særlig godt løbende (endnu) var
jeg i starten af april taget til Åhus og Karlshamn
for at prøve kræfter med præcisionsorientering,
også kendt under øgenavnet ”handicaporientering”. Her skulle jeg for første gang prøve Præ-O til de Svenske mesterskaber i Præ-O
og Nat-præ, hvoraf turen bød på mange anderledes og spændende O-oplevelser, jeg gerne
vil dele med jer.
Til dem der ikke ved hvad Præ-O er, går/kører
man rundt på udvalgte stier med et kort, hvor po- Hygge på stævnepladsen med de andre
danskere
sterne ligger inde i terrænet. Man må kun gå ad
nogle bestemte stier, og på et tidspunkt kommer man til et skilt, hvor der står ens postnummer
og banenavn. På præcis dette punkt, kan man se op til 5 skærme ude i terrænet, hvor det så
gælder om at udpege hvilken skærm, der sidder præcist i postcirklen på kortet – og der er ikke
nødvendigvis nogen, som sidder rigtigt, hvoraf svaret bliver ingen.
Ellers er det bare af sted med sit klippekort, kompas og egen klippetang. Derudover findes der
også tidsposter, hvor der er tid på, hvor hurtigt, man finder frem til en rigtig post. Her bruges tiden, hvis der er pointlighed efter selve banen.
Forestillinger om præ-O før weekenden
Da jeg hørte om denne O-disciplin, fik jeg mange forestillinger tanker om Præ-O. Hvor svært
kan det lige være? Maks 3 km, og makstider på 1½ time? Jeg havde jo set nogle præ-O poster i
Sverige på vej til start, som var meget lette, så troede egentlig ikke det var noget specielt, men
derimod en ”hygge-hobby” (jeg blev dog klogere).
Men inden jeg fortæller mere, giver jeg lige en teaser på, hvad Præ-O er med nedenstående billede, hvor I selv får et indtryk af Præ-O. Jeg ville gerne selv have taget billeder fra selve konkurrencen, men dette var ikke muligt, da man desværre hverken må bære løbeur eller telefon, da
dette er en større hjælp i præ-O. Dette billede af post 5 er taget af en arrangør om lørdagen.
Post 5, hvor skærm B-E kan ses. Man står foran den
kæmpe sø og kigger omtrent 110 m hen over søen op til
posterne på klippen. Her er det rigtige svar D
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SM i Nat-præ, fredag
Jeg var så heldig at køre derover med en meget erfaren Præ-O’er fra Roskilde, som fortalte om
mange af sine erfaringer, der både gjorde mig tryg og selvsikker, men samtidig også virkelig
nervøs. Jeg havde hele tiden antaget Præ-O som værende enkelt og ligetil, specielt efter al den
korttegning, som jeg har haft med at gøre. Men efter at have snakket om, hvordan poster skal
stå meter præcist og hvordan der kan blive lavet ”fælder”, fik jeg rigtig stor respekt for Præ-O
inden start. En smule hvisken eller noget der kunne ligne signaler til hinanden i skoven kan
medføre diskvalifikation, da man jo ikke må hjælpe hinanden.
Til selve konkurrencen stillede jeg op i A-klassen, som går under ”svær”. Men konkurrerer nemlig ikke i aldersklasser, men kun i niveauer. Der var også en E-klasse, men som ved så mange
andre løb koster det dobbelt op at stille op i Eliten, og i forhold til at banen er stort set ens med
A-klassen, valgte jeg at stille op dér (hvor konkurrencen også er hård). Under ”løbet” startede vi
ud ved tidsposter, hvor der tages tid på hvor lang tid du er om at svare. Her blev jeg dirigeret
hen til en stol, fik et kort, hvor tiden startede, pegede på bogstaverne som svar, hvorefter tiden
stoppede. Denne tid bruges ved pointlighed. Jeg blev rigtig overrasket over, hvor svært det er at
læse kort så præcist under pres. Samtidig blev jeg ude på banen også snydt af, hvor hurtigt
man mister tidsfornemmelsen, når man går frem og tilbage og stirrer ind i terrænet.
Efter løbet havde jeg en god fornemmelse, men anede reelt set ikke hvordan det var gået. Det
havde været rigtig svært at vurdere, hvordan poster stod på rigtige sider af huller og om det var
rigtige punkthøje, når skærmene stod 50-100 meter inde i terrænet. Til min store overraskelse,
opdagede jeg efterfølgende at jeg havde ramt alle poster rigtigt, men tænkte med det samme, at
der måtte være mange andre af de dygtige svenskere, som også havde alle rigtige. Så jeg gik i
seng og ventede til dagen efter med at se, hvad min præstation rakte til.
Lørdag formiddag
I dag stod den så på langdistance. 30 poster der skulle vurderes. Og her kom mine ”dårlige” øjne til kort. Der var nemlig mange steder, hvor posterne stod op til 350m væk fra stierne, og jeg
følte, at jeg havde rigtig svært ved at vurdere, om posterne stod langt nok oppe i slugter mv.
Tidsposterne var også noget, som drillede rigtig meget, her havde jeg bl.a. en fejl, hvoraf jeg
blev registreret som 119 sekunder, hvilket er lang tid. Da jeg kom i mål som en af de første,
havde jeg til min store overraskelse, og måske med lidt held, igen alle rigtige ude på banen, og
stod som foreløbig 1’er. Men der manglede omtrent 40 løbere endnu, at blive registreret, så der
kunne jo ske meget, specielt med min dårlige tid på tidsposten.
2 x sejr
Om lørdagen ventede jeg sammen med de andre
danskere i al spænding længe på, at alle klippekort var talt op. Det er jo ikke det samme, som
med SI hvor man bare aflæser. Her skal vores
svar jo skrives ind. Men fornemmelsen var god,
da vi omtrent var nogen af de eneste tilbage på
stævnepladsen. Der var nok ikke andre, som havde haft alle rigtige. De erfarende Præ-O’ere fra
Danmark havde også sagt, at det havde været en
meget svær runde, men hvor min korttegning helt
klart er kommet mig til gode. De havde fået alt i
mellem 2 og 15 fejl derude, hvoraf de var meget
imponeret over, hvordan jeg klarede mig som debutant.

17

Præmieoverrækkelse fra de svenske
mesterskaber i Nat-PræO

Tisvilde Hegn OK

HegnsNyt nr. 3/2017, juni 2017

Som fornemmet tog jeg sejren denne eftermiddag, hvor min præstation klart havde rakt til en
top 3 i eliteklassen. Men hvad der var endnu mere overraskende, var om aftenen til præmieceremonien fra gårsdagens Nat-SM. Her vidste det sig nemlig, at jeg også havde vundet, hvor 2.
pladsen også havde haft alle rigtige, men været 2 sekunder langsommere end mig på tidsposten. Det betød at denne weekend nok var første og sidste gang, jeg får lov til at deltage i Aklassen. Men mine gode præstationer er helt klart takket være den forberedelse, som Bjørn gav
mig forinden. For Præ-O er ikke ”bare” lige; man skal og bør bruge tilpas tid og have respekt for
sværhedsgraden, da præcisionen vægtes højt. Jeg var selv under natløbet ved at lave flere fejl,
men hvor jeg lige kiggede på det igen og ændrede mig svar, hvilket viste sig at være en god
idé. Men samtidig også være obs på tiden, der lige pludselig går stærkt! Brugte selv 1 time og
15 min på langdistancen der kun var knap 3 km, og det var endda med en smule små-jog til
sidst, da jeg jo ikke havde noget gammeldags armbåndsur med.
En dags ”berømmelse”
Om søndagen til Præ-O skiftede terrænet noget karakter og var nu meget stenet, som man
kender det. En udfordring, jeg igen havde stor respekt for trods de foregående dage, da jeg vidste, hvordan det kom til at handle om at skelne hvilke sten, der er tegnet med, samt hvilke sten,
der ikke er tegnet med. Banen var også meget sværere end de foregående dage, men nu var
det jo også svenskernes mesterskab hvor der i klassen var over 60 deltagere på min bane.
Men selvtilliden kom dog lige i top, da der ved starten kom flere hen og spurgte, om jeg var Andreas og lykkeønskede mig mine foregående dage. De har sikkert kunne genkende mig på
THOK-trøjen, og ligeledes ude på banen, var der et par ”officials” der også lige hviskede ”gratis”,
da jeg kom forbi.
I dag var tidsposten først efter selve målgangen på vej tilbage mod stævnepladsen, og selv i køen dertil, var der endnu flere, der nu stod og ville høre, hvad jeg havde svaret derude, og om jeg
nu tog sejren igen. Det var lidt af en oplevelse. Desværre gik det helt galt på tidsposten, hvor
min tid var helt i vejret, da jeg også svarede forkert dér. Og jeg havde også haft 2 fejl ude på banen, hvilket dog var bedre end forventet, som rakte til en 12. plads og dermed en samlet 2. plads
for hele weekenden.
En fremtid som præ-O’er?
Efter weekenden har der været mange indtryk, som lige skulle sluges. Jeg har helt klart
fået meget mere respekt for Præ-O som en
rigtig svær O-disciplin, der ligesom Fod-O
også kræver mange års erfaring at blive god
til. Det er meget nørdet og overraskende
hårdt at holde højt nok fokus så længe. Man
skal virkelig være kritisk og glad for korttegning.
På baggrund af mit måske skjulte talent,
blev jeg stærkt lokket til at tage med til
Hele det danske hold undtagen Karoline, der
WTOC til sommer (verdensmesterskab i
var i skoven endnu
Præ-O). Jeg har dog takket nej af flere
grunde, bl.a. fordi jeg ikke selv mener at have niveauet og erfaringen endnu. Følte mere, at jeg i
weekenden vandt på andres fejl, det ses tydeligt på tidsposterne, hvor jeg var klart ringere.
Og så vil jeg som udgangspunkt altid helst løbe o-løb, hvis mine ben ellers tillader det.
Tak til Søren, Bjørn og resten af ”Præ-Danmark” for at introducere mig til og byde mig velkommen i Præ-O sporten med stor gæstfrihed.
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Prøv selv her!
Jeg har i Tisvilde Hegn lavet denne lille
opgave, for at give et indtryk af Præ-O.
Normalt går man af afmærkede stier,
og derfor er ruten, jeg har gået tegnet
med rødt på kortet. Billederne er taget
ved markeringen i terrænet, hvor alle
skærme kan ses. Poster navngives
med A, B osv. fra venstre, og Z er ”ingen”. Tjek at du kan se ALLE skærme
ved hver post, inden du svarer. God
fornøjelse
(håber billederne er tilstrækkelig gode)
Post 1
A-D
Post 2
A-D

Post 3
A-C
Post 4
A-D
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Løsning

Post 1

Post 2

Post 3

Post 4
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